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นนท์ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค์  1) เพื่อค้นหาการรับรู้ในสินค้าแฟชั่นตราบาเลนเซียก้า  ของผู้บริโภค 

กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย และ 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้ในสินค้าแฟชั่นตราบาเลนเซียก้า ของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่น
วาย การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology Research) โดยการท าการสนทนากลุ่มผ่านช่องทาง
ออนไลน์ แอพพลิเคชั่น Line conference และการสร้างแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ คือ ผู้บริโภค
กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าเป็นประจ า  จ านวน 10 คน และประชากรเพศชายและเพศหญิง 
กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย หรือบุคคลทุกเพศท่ีเกิดในช่วง พ.ศ. 2523 – 2537  ท่ีเคยซ้ือสินค้าตราบาเลนเซียก้า จ านวน 213 คน 
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) เพื่อหาประเด็นท่ีผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงซ้ ากันมากท่ีสุด 
ข้อมูลเชิงปริมาณถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis : EFA) นอกจากนี้ ค่าสถิติท่ีใช้คือความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-34 ปี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
มีรายได้ส่วนตัวโดยเฉลี่ย 20,001 - 40,000 บาทต่อเดือน มีสินค้าตราบาเลนเซียก้าท่ีเคยซ้ือจ านวน 1 ช้ิน โดยเลือกซ้ือสินค้า
ตราบาเลนเซียก้าประเภทกระเป๋ามากท่ีสุด และสั่งซ้ือผ่านร้านค้าออนไลน์ (Pre-order) นอกจากน้ี ผลการวิเคราะห์ปัจจัย
การรับรู้สินค้าแฟชั่นระดับหรูตราต่างประเทศ ของผู้บริโภคตราสินค้าบาเลนเซียก้ากลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย  พบว่า การรับรู้
สินค้าบาเลนเซียก้าประกอบด้วยกลุ่มปัจจัย 8 กลุ่ม และหลังจากหมุนแกนปัจจัย ผู้ศึกษาวิจัยจัดกลุ่มปัจจัยท่ีสามารถ 
ร่วมอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยได้ท้ังหมดร้อยละ 63.94 โดยกลุ่มปัจจัยท้ัง 8 ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการเติมเต็ม 
ปัจจัยด้านคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ปัจจัยด้านการสร้างสรรค์ความต่าง ปัจจัยด้านคุณค่านิยม ปัจจัยด้านวิถีชีวิตดิจิทัล 
ปัจจัยด้านการชิงพื้นท่ีสื่อ ปัจจัยด้านภาพจ า และปัจจัยด้านประสบการณ์ใหม่ 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าแฟชั่นระดับหรู  ท่ีต้องการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น 
กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ดังต่อไปน้ี 1) สินค้าควรน าสมัย โดดเด่นจนเกิดเป็นกระแสนิยม 2) สินค้า
ควรมีประโยชน์ใช้สอย ผลิตจากวัสดุท่ีมีคุณภาพ ทนทาน และมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ 3) สินค้าควรมีการออกแบบ
อย่างสร้างสรรค์ 4) ตราสินค้าควรมีการสื่อสารอย่างมีศิลปะ 5) ควรใช้ผู้มีชื่อเสียงท่ีมีอิทธิพลทางความคิดเพื่อให้เกิดการรับรู้
ถึงตราสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ 6) ตราสินค้าควรได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวหรือเน้ือหาท่ีน่าสนใจเพื่อให้เกิดการรับรู้ถึง 
ตราสินค้า 7) ตราสินค้าควรสร้างภาพจ าแก้ผู้บริโภคจนเกิดเป็นความหลงใหลในตราสินค้า  และ 8) สินค้าควรมีการร่วมมือ
เชื่อมโยงกับธุรกิจของสินค้าอื่นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและได้สินค้าท่ีแปลกใหม่ 
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The purposes of this research were 1) to explore the fashion brand perception of 
Balenciaga brand of Generation-Y consumers and 2) to analyze the perceived factors of fashion brand of 
Balenciaga’s Generation-Y consumers. Mixed methodology research was applied by conducting an online 
focus group discussion via Line conference and distributing questionnaires. The population of qualitative 
research were 10 Generation-Y consumers who frequently use Balenciaga brand and the population of 
quantitative research were 213 male and female Generation-Y consumers, as well as unisexual 
Generation-Y consumers who were born during 1980 – 1994 and used to purchase Balenciaga brand. 
Qualitative data was analyzed by analytic induction method in order to find the most frequently 
mentioned topic. Quantitative data was collected and evaluated by SPSS program and exploratory factor 
analysis (EFA). In addition, the statistics used are frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

The findings showed that most of the respondents were female aged between 30 – 34 
years old, private company employee with income levels 20,001 – 40,000 baht per month, and most of 
them used purchased 1 product of Balenciaga brand (mostly bag) through pre-order shop. Moreover, the 
analysis results showed that the perception of Balenciaga brand consisted of 8 groups of factors: 
fulfillment, high quality, differentiation, valueism, digital lifestyle, media eye-catching, top of mind and 
new experience. 

Suggestions for luxury brand entrepreneurs who are interested in targeting Generation-Y 
consumers are as follows: 1) Products should be up-to-date. 2) Products should be useful and made 
from high quality and durable materials and they should be developed continuously. 3) Products should 
be designed creatively. 4) Brands should be communicated artistically. 5) Influencers should be used to 
create the brand perception through social network. 6) Brands should have a story or interesting content 
to create the brand perception. 7) Brands should create top-of-mind awareness and 8) brands should 
collaborate with other brands to create added value and new products. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์ที่ปรึกษา                                      
รองศาสตราจารย์ ดร. ประสพชัย พสุนนท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริชัย ดีเลิศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์            
ดร. เกตุวดี สมบูรณ์ทวี ที่กรุณาสละเวลาให้ค าแนะน าและให้ข้อคิดเห็นถึงประเด็นในการศึกษา รวมถึงท่านได้
กรุณาสละเวลาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง กรุณาให้ค าแนะน าและแนวทางแก้ไขแก่ผู้ศึกษาวิจัย ท าให้ผลงาน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้สิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่
ผู้วิจัย เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติ  แหล่งประสิทธิ์ประสาท                         
วิชาความรู้ที่ยิ่งใหญ่ ที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้วิจัยในระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยที่ผู้วิจัยรู้สึก          
เป็นเกียรติภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาศึกษาในระดับปริญญาโท  ณ  ที่แห่งนี้ และยังคงขอขอบพระคุณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาในระดับปริญญาตรี ให้ผู้วิจัยมีความรู้เป็นพื้นฐาน เพื่อต่อ
ยอดทางการศึกษาต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอบคุณผู้ด าเนินโครงการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน                        
ที่ให้ความช่วยเหลือตลอดหลักสูตรการศึกษา  ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านและท่านที่มิอาจกล่าวนามได้
ทั้งหมด ณ ที่นี้  ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เป็นก าลังใจให้กันตลอดระยะเวลาอันยากล าบากนี้ที่เราจะต้องแบกรับ
ทั้งภาระหน้าที่การงาน ควบคู่ไปกับการท าวิทยานิพนธ์ ขอบคุณ คุณจุฑาลักษณ์ เกษม เพื่อนรุ่นน้องที่คอยเป็น
ก าลังใจ ที่พึ่ง และเป็นผู้รับฟัง ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ขอบคุณแฟรงค์ อีฟ เมย์ และเพื่อนๆ
ในรุ่นทุกคนที่คอยช่วยเหลือกันเสมอมา 

ขอขอบพระคุณแรงสนับสนุนจากครอบครัว  ทั้งจากคุณแม่สิริพรรณ ราษฎรดี คุณแม่บุญธรรม 
กัลยา ศรีเมือง คุณพ่อบุญธรรม มนตรี ทองธารี  ที่คอยให้ก าลังใจและเชื่อมั่นในตัวผู้วิจัย พี่จ๋า พี่น้ าหวาน                          
แม่หนิง ที่คอยช่วยเหลือและให้การสนับสนุน  รวมถึงแรงสนับสนุนและก าลังใจจาก  เด็กหญิงณิชาภา                           
ฟุ้งสันติภาพ ผู้เป็นบุตรสาว ที่อดทนรอให้ผู้วิจัยไปเรียนในวันเสาร์อาทิตย์ อดทนรอให้ผู้วิจัยได้ท าวิทยานิพนธ์ 
และสามี นายวุฒิไกร ฟุ้งสันติภาพ ผู้ที่คอยเป็นก าลังใจและช่วยดูแลลูกสาวในเวลาที่ผู้วิจัยต้องไปเรียนและท า
วิทยานิพนธ์ จนเสร็จสมบูรณ ์

หากการศึกษาวิจัยฉบับนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ  จะเป็นความยินดีอย่างยิ่งส าหรับผู้วิจัยที่ได้                      
ท าผลงานฉบับนี้ขึ้น  และขอยกคุณงามความดีทั้ งหมดมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่านที่ ได้กล่าวนามมา                      
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขออภัยและขอน้อมรับไว้ ณ ที่นี้ 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 อุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่น เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา สามารถ
สร้างมูลค่าในประเทศไทยได้มากถึง 18,000 ล้านบาท หรือ 525 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีการคาดการณ์
ว่าจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังเป็น 1 ใน 9 อุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมในกระแสโลก จาก
ข้อมูลศูนย์การสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ. 2561 อุตสาหกรรม
แฟชั่นในระดับโลกมีมูลค่ามากถึง 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีอุตสาหกรรมย่อยที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
เสื้อผ้าผู้หญิง เสื้อผ้าผู้ชาย เสื้อผ้าเด็ก เสื้อผ้ากีฬา ชุดเจ้าสาว และ สินค้าแฟชั่นระดับหรู จากความ
นิยมและชื่นชอบสินค้าแฟชั่นระดับหรูของคนไทยท าให้สินค้าระดับหรูตราต่างประเทศมีสัดส่วนถึง
ร้อยละ50ของสินค้าแฟชั่นทั้งหมดในประเทศไทย (Thailand Creative and Design Center, 2561)  
 วิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี ท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย
และสะดวกมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในแง่วัตถุ 
เกิดเป็นการเรียนรู้ค่านิยมการใช้สินค้าระดับหรู หรือ ที่เรียกว่า สินค้าแบรนด์เนม (รัตนา กวีธรรม, 
2558) โดยมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิดที่เป็นต้นแบบในการใช้สินค้าระดับหรูจนเกิดความชื่นชอบ
ลักษณะของผู้เป็นแรงบันดาลใจและความคาดหวังของผู้บริโภคท่ีต้องการมีสินค้าระดับหรูเช่นเดียวกัน 
จากรายงานผลการส ารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แสดงให้เห็นว่าในปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce ในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 3,150,232.96 ล้านบาท 
(กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 2562) ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2562 มีรายงาน
การเติบโตถึง 12% หรือ มูลค่า 3.2 ล้านล้านบาท อันเนื่องมาจากการพัฒนาของเครื่องมือสื่อสารและ
ราคาที่ถูกลงท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น เกิดเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนผ่านสู่การเป็น “Online Users” (Marketeer, 2562)  โดยจากผลการส ารวจของ
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า “กลุ่มมิลเลนเนียน” หรือ ที่กล่าวกันอย่าง
แพร่หลายว่า “กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย” ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1981 – 1995 เป็นเจนเนอเรชั่น        
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโดยมีประมาณ 19  ล้านคน หรือ เกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ (วรภร สุจริตสาธิต, 
2561) นอกจากนี้เจนเนอเรชั่นวายยังเป็นกลุ่มที่ครองอันดับหนึ่งในผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุด และมี
พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมมากกว่าเจนเนอเรชั่นอื่นๆ โดยผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพใน
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การเรียนรู้ ทันสมัย ทันโลก ทันเทคโนโลยี  คิดนอกกรอบและแปลกแหวกแนว สามารถใช้อุปกรณ์
และเครื่องมือทันสมัยได้คล่องแคล่ว (วรินทร์ทิพย์ ก าลังแพทย์, 2558)  
 การเติบโตของอินเทอร์เน็ตนั้นส่งผลดีต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่สามารถสื่อสารข้อมูลการตลาด
ได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่ก็น ามาซึ่งผู้บริโภคที่มีความหลากหลายและความต้องการที่ แตกต่าง ความต้องการ
ดังกล่าวมีส่วนผสมทั้งในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากสินค้า (Functional Benefit) และความรู้สึก          
ที่ได้รับจากสินค้า (Emotional Benefits) ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้บริโภคเริ่มให้ความส าคัญกับสิ่ง
ที่เรียกว่า “คุณค่าตราสินค้า” (Brand Equity) มากขึ้น คุณค่าดังกล่าวเชื่อมโยงกับมุมมอง ความคิด 
ความต้องการ รวมไปถึงประสบการณ์ของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มซึ่งมีลักษณะเฉพาะบางอย่างที่
แตกต่างกัน (ปิยะชาติ อิศรภักดี, 2560) นวัตกรรม (Innovation) จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจและเพ่ิมมูลค่า (Value Creation) ให้กับตราสินค้า (ชีวสิทธิ วีระเมธีกุล, 
ชนัญชิดา แก้วทิพยเนตร์ และ ฉัตรชัย สิริวาณีปกรณ์, 2562) ซึ่งอาจถูกส่งผ่านออกมาในรูปแบบของ 
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรมด้านการรบริการ นวัตกรรมด้านกระบวนการ นวัตกรรม
ด้านการตลาดและการจัดจ าหน่าย นวัตกรรมด้านตัวแบบในการท าธุรกิจ และ หรือ นวัตกรรมด้าน
ห่วงโซ่อุปทาน (ลุกซ์ ริชาร์ด, 2555) ท าให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนักรู้ (Brand Awareness) และ 
ท าการเชื่อมโยงเกี่ยวกับตราสินค้า (Brand Associations) จากคุณลักษณะ หรือ คุณประโยชน์ของ
ตราสินค้า เกิดเป็นคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) 
 จากรายงานตัวเลขสถิติข้อมูลของ The Business of Fashion ที่ท าร่วมกับเสิร์ชเอนจิน           
ด้านแฟชั่นที่ชื่อว่า “ลิสต์” (Lyst) ซึ่งเป็นศูนย์กลางเว็บไซต์ค้นหาสินค้าออนไลน์ที่มียอดการเข้าชม
มากถึง 4.5 ล้านครั้งต่อชั่วโมง ได้แสดงให้เห็นว่าในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 
พ.ศ. 2560  ตราสินค้าบาเลนเซียก้า (Balenciaga) ได้กลายเป็นตราสินค้าแฟชั่นระดับหรูอันดับที่ 1
ของโลก ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ตราสินค้าบาเลนเซียก้ายังคงติดอันดับ 1 ใน 3 ตราสินค้าแฟชั่นระดับหรู
ที่ ได้รับความนิยมระดับโลกเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  (Vogue Beauty, 2560) เป็นผลมาจากการ
ออกแบบของ เดมน่า กวาซาเลีย ดีไซน์เนอร์สัญชาติจอร์เจียน ผู้ที่ท าให้ตราสินค้าบาเลนเซียก้าได้รับ
ความสนใจและกลายเป็นตราสินค้าที่ได้รับความนิยมระดับโลก  
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ภาพที่ 1  รายงานการจัดอันดับตราสินค้าระดับหรูปี ค.ศ. 2017  
ที่มา: สืบค้นจาก https://www.vogue.co.th/beauty/balenciaga-world-ranking 

 

 ตราสินค้าบาเลนเซียก้ามีนวัตกรรมเพ่ือสร้างคุณค่าที่แตกต่างจากตราสินค้าอ่ืนในเรื่อง
แนวความคิดและผลงานที่สร้างสรรค์  จากนวัตกรรมด้านความคิด กระบวนการผลิต ไปจนถึง           
การสื่อสารทางการตลาด ที่น าวัสดุที่ดูธรรมดาและหาได้ง่ายในชีวิตประจ าวันมาสร้างสรรค์เป็นเครื่อง
แต่งกายที่แปลกตาและไม่เหมือนใคร อาทิเช่น การน าเสื้อยืดธรรมดาสองตัวมาเย็บต่อกัน เกิดเป็นเสื้อ
มูลค่ากว่า 4 หมื่นบาท (มติชนออนไลน์, 2561) การน าผ้ายางปูพ้ืนในรถยนต์มาตัดเย็บใหม่เป็น
กระโปรงสุภาพสตรี เกิดเป็นมูลค่ากว่า 7 หมื่นบาท คลิปหนีบกระดาษในส านักงานมาสร้างสรรค์เป็น
เครื่องประดับ เกิดเป็นมูลค่ากว่า 2 หมื่นบาท และ ล่าสุดได้สร้างสรรค์รองเท้าสนีกเกอร์ที่ใช้งานได้ทั้ง
ชายและหญิง ที่ถูกสร้างสรรค์ด้วยชิ้นส่วนกว่า 176 ชิ้นเกิดเป็นดีไซน์ที่ดูซับซ้อนและสร้างช่องระบาย
อากาศด้วยตาข่ายโลหะท าให้ระบายอากาศได้ดีแต่มีน้ าหนักเบา ประกอบกับนวัตกรรมด้านการ
สื่อสารการตลาดที่ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวของตราสินค้า (Brand Storytelling)  ให้เกิดคุณค่า
ตราสินค้า และส่งผ่านการรับรู้ของผู้บริโภคผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ จนเกิดเป็นกระแส
วิพากษ์ วิจารณ์บนเครือข่ ายสั งคมออนไลน์มากมาย ว่า“บาเลนเซียก้ากับค าว่า  แตกต่าง                      

https://www.vogue.co.th/beauty/balenciaga-world-ranking
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แปลกประหลาด เส้นทางที่ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะแพงมากแค่ไหนท าไมถึงมีคนซื้อ” “บาเลนเซียก้า
เป็นความอัปลักษณ์ท่ีแสนเก๋” (SME PARK, 2560) 

 
 

 
 
ภาพที่ 2 “ทีเชิร์ตเชิร์ต” เสื้อยืดที่มีสองฟังก์ชั่น ในฐานะเสื้อยืดและเสื้อเชิร์ตในตัวเดียวกัน  
ที่มา:  สืบค้นจาก : https://www.matichon.co.th/foreign/news_974086 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 3 สนีกเกอร์รุ่น “Tranck.2” ถูกสร้างสรรค์ด้วยชิ้นส่วนกว่า 176 ชิ้น  
ที่มา:  สืบค้นจาก https://www.amarintv.com/lifestyle-update/fashion-310/399483/ 
 

https://www.matichon.co.th/foreign/news_974086
https://www.amarintv.com/lifestyle-update/fashion-310/399483/
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ภาพที่ 4 กระโปรงรุ่น “Car Design Skirt” มูลค่า 74,000 บาท  
ที่มา:  สืบค้นจาก https://hilight.kapook.com/view/162885 

 
 ในประเทศไทยมีร้านจัดจ าหน่ายสินค้าตราบาเลนเซียก้าทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การค้า

สยามพารากอน เป็นสาขาแรกของประเทศไทย ต่อมาด้วยศูนย์การค้าดิเอมควอเทียร์ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเอมบลาสซี่ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ตามล าดับ  แสดงให้เห็นว่าตราสินค้าบาเลนเซียก้า 
ถึงแม้จะมีความแปลกและราคาที่ค่อนข้างสูง แต่ก็ยังได้รับความสนใจจากผู้บริโภคคนไทยกลุ่มหนึ่ง
เป็นอย่างดี   

 การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้การผลิตสามารถลอกเลียนแบบกันได้อย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้สินค้า หรือบริการต่างๆ ประเภทเดียวกันสามารถถูกพัฒนาให้มีความคล้ายคลึงกัน 
และอาจจะหาความแตกต่างทางด้านกายภาพได้ยาก องค์กรธุรกิจจึงจ าเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการให้มีคุณลักษณะที่แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้าของตนที่
เหนือกว่าคู่แข่งขัน และสามารถเข้าไปอยู่ในใจในล าดับต้นๆ ในกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผู้บริโภค 
(นิรัชยา เลิศเรืองฤทธิ์ , 2557) นอกจากนี้ เมื่อโลกหันหน้าเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างอย่างเต็มรูปแบบ 
ผู้บริโภคสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง  หรือ
ที่เรียกว่า “24/7 Connected” (ปิยะชาติ อิสระภักดี, 2560) จึงเป็นโอกาสให้แต่ละตราสินค้า
สามารถสื่อสารและเสนอขายสินค้าผ่านโลกออนไลน์ได้ตลอดเวลา แต่ในทางกลับกันผู้บริโภคก็มี
โอกาสที่จะเปลี่ยนใจจากตราสินค้านั้นได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน ดังนั้น องค์กรธุรกิจในปัจจุบัน 
รวมถึง บาเลนเซียก้า จึงจ าเป็นต้องมีการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้างคุณค่าที่แตกต่างจากตราสินค้าอ่ืน 
และสร้างการรับรู้ถึงความแตกต่างนั้นในตราสินค้าของตนเองได้อย่างชัดเจนให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภค 

https://hilight.kapook.com/view/162885
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เพ่ือน าไปสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับธุรกิจ และรับมือกับ           
การแข่งขันท่ีสูงขึ้นได้  

 ผู้ศึกษางานวิจัยเห็นว่า สินค้าตราบาเลนเซียก้า เหมาะแก่การเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างของ
ตราสินค้าระดับหรูที่ประสบความส าเร็จจากการน านวัตกรรมมาช่วยเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจและสามารถ
สร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1.2.1 เพ่ือค้นหาการรับรู้ในสินค้าแฟชั่นตราบาเลนเซียก้า ของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 
 1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้ในสินค้าแฟชั่นตราบาเลนเซียก้า ของผู้บริโภคกลุ่ม           

เจนเนอเรชั่นวาย 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษางานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีการก าหนดขอบเขตท่ีใช้ในการด าเนินการศึกษางานวิจัย ดังนี้ 
 1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
  การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการสืบค้น และ ทบทวนวรรณกรรมเพ่ือรวบรวมข้อมูล
เป็นประเด็นหลักจากนั้นท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการอภิปรายร่วมกันของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย และการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือ
การวิเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษาจากการสืบค้นแนวคิดที่เกี่ยวกับนวัตกรรม แนวคิดที่เกี่ยวกับ
การสร้างคุณค่าร่วม แนวคิดที่เกี่ยวกับแฟชั่น แนวคิดที่เกี่ยวกับผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย และ
แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมตราสินค้า 
 

 1.3.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล 
  กลุ่มที่ 1 สนทนากลุ่มจ านวน 10 คน ซึ่งเป็นผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอร์เรชั่นวายที่ใช้

สินค้าตราบาเลนเซียก้าเป็นประจ า โดยมีสินค้าชนิดนี้อย่างน้อย 3 ชิ้น ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยเชิง
คุณภาพทางด้านการตลาดที่ใช้จ านวนผู้ให้ข้อมูลหลัง 10 คน (ศันสนีย์ ประกอบธรรม, 2559: ภัสสร 
ปราชญากูล, 2560; ประสงค์ อุทัย สมบัติ ทีฆทรัพย์ วัฒนา เอกปมิตศิลป์ และศรัญญา แจ้งขา, 
2561) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์ว่าข้อมูลอ่ิมตัวหรือไม่ หากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้นอ่ิมตัวแล้ว 
หรือกล่าวคือ ไม่มีประเด็นใหม่เพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์จึงได้หยุดการสัมภาษณ์ หากข้อมูลยังไม่เกิด
การอ่ิมตัว ผู้วิจัยจะท าการเพ่ิมตัวอย่างต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าข้อมูลจะอ่ิมตัว (สุภางค์ จันทวานิชย์ , 
2551) 
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  กลุ่มที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นเพศชาย และเพศหญิงกลุ่ม           
เจนเนอเรชั่นวาย หรือบุคคลทุกเพศที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2524 – 2538 หรือ ค.ศ. 1981 – 1995 ที่เคย
ใช้สินค้าระดับหรูตราต่างประเทศ ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยไม่ทราบจ านวน (ภิมล ศรีทองสุข 
และพัชนี เชยจรรยา, 2560) ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ได้รวบรวมแบบสอบถามจากผู้บริโภคกลุ่ม           
เจนเนอร์เรชั่นวายที่เคยซื้อสินค้าตราบาเลนเซียก้า จ านวน 213 คน 

 
 1.3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
  ตัวแปรของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้มีการพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม 
ร่วมกับการสนทนากลุ่มจากผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอร์เรชั่นวายผู้ที่ใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าเป็นประจ า
และมีสินค้าชนิดนี้อย่างน้อย 3 ชิ้น จ านวน 10 คน 
  
 1.3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ช่วงเวลาการเก็บข้อมูลการสนทนากลุ่ม วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
  ช่วงเวลาการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม วันที่ 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
1.4 ขั้นตอนการวิจัย 

  การศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์การรับรู้ในสินค้าแฟชั่นระดับหรูตราต่างประเทศ ใน
กรณีศึกษาตราสินค้าบาเลนเซียก้า ของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ผู้วิจัยได้จากการทบทวน
วรรณกรรม เพ่ือจัดท าเป็นแนวประเด็นค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่มแบบกึ่งมีโครงสร้าง และน า
ผลลัพธ์การจากสนทนากลุ่มสกัดเป็นปัจจัยที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมและการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) สรุปเป็นข้อค าถามในแบบสอบถามท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง และท าการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ออกมาเป็นปัจจัยการรับรู้ในสินค้าแฟชั่นตรา
บาเลนเซียก้า ของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ดังแสดงภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการวิจัย 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

  1.5.1  ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงการรับรู้ในสินค้าแฟชั่นตราบาเลนเซียก้า     
ในมุมมองของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้า
ระดับหรู ที่จะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้ผู้บริโภครู้จัก 
เข้าใจ เห็นคุณค่าและยอมรับความเป็นสินค้านวัตกรรมได้ดียิ่งขึ้น 

 1.5.2  ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าแฟชั่นระดับหรู 
ที่ต้องการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย สามารถออกแบบและสร้างสรรค์สินค้าได้ตรง
กับความต้องการกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ 

 1.5.3  ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ สามารถน ามาเป็นแบบอย่างและแนวทางในการสร้างคุณค่า
ตราสินค้าแฟชั่นของประเทศไทย ให้มีเอกลักษณ์ และรู้จักประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
ธุรกิจ ได้เทียบเคียงมาตรฐานตราสินค้าต่างประเทศ 
 1.5.4  ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ แก่ผู้ที่สนใจใน
ธุรกิจแฟชั่นระดับหรูที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้านวัตกรรม ในอนาคตสามารถท าการศึกษาเพ่ิมเติมใน
ประเด็นอ่ืน ๆ โดยใช้ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการอ้างอิง เพ่ือประโยชน์ต่อ             
ผู้ประกอบธุรกิจสินค้าแฟชั่นระดับหรู และผู้ที่มีความสนใจได้ต่อไป 
 
 
 
 
 

ตัวแปรที่ค้นพบจาก

การสนทนากลุ่ม 

ตัวแปรที ่1 

ตัวแปรที ่2 

ตัวแปรที ่3 

. 

. 

literature review 

ประเด็นการสนทนากลุ่ม 

1. นวัตกรรม 

2. การสร้างคุณค่าร่วม 

3. แฟช่ัน 

4. ผู้บริโภคกลุม่         

เจนเนอเรช่ันวาย 

การทบทวนวรรณกรรม การสนทนากลุ่ม 

Focus group 

ปัจจัยการรับรู้ 

ในสนิค้าบาเลนเซียก้า 

ปัจจัยที่ 1 

ปัจจัยที่ 2 

ปัจจัยที่ 3 

. 

. 

การวิเคราะห์ปัจจัย 

Factor Analysis 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การรับรู้ หมายถึง ขั้นตอนที่บุคคลมีการรับรู้ จัดระเบียบ หรือ การก าหนดความหมายของ

สิ่งกระตุ้นโดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งห้า หรือ เป็นกระบวนการที่แต่ละบุคคลเลือกสรร จัดระเบียบ 
หรือการตีความเกี่ยวกับสิ่งกระตุ้น เพ่ือให้เกิดความหมายที่สอดคล้องกัน การรับรู้เป็นกระบวนการ
กลั่นกรองความรู้สึกจากประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ การได้เห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การได้รสชาติ 
และการได้รู้สึก (กีรติ บันดาลสิน, 2558) 
 

 สินค้าแฟชั่นระดับหรูตราต่างประเทศ  หมายถึง สินค้าส าหรับอุปโภคที่ผู้บริโภคใช้เพ่ือ
ตกแต่งร่างกายเป็นหลัก โดยเป็นสิ่งที่ผ่านกระบวนการออกแบบให้มีรูปแบบ และ ลักษณะที่เหมาสม
กับยุคสมัย และได้รับการยอมรับจนถูกกระจายออกไปอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง อาทิเช่น เสื้อผ้า 
กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับ เป็นต้น (ภารดี ผิวขาว, 2559) มีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็น
เอกลักษณ์และมีคุณลักษณ์เฉพาะ ท าให้ผู้ ใช้เกิดความรู้สึกพิเศษเฉพาะตัว (Exclusivity) อย่างมี
เอกลักษณ์ สามารถสื่อสารความรู้สึกหรือความหมายพิเศษและสร้างการรับรู้ถึงคุณภาพระดับสูงของ
ตราสินค้า (สุมาลี เล็กประยูร, 2558) จัดจ าหน่ายในราคที่ค่อนข้างสูงซึ่งผู้บริโภคนิยมใช้เพ่ือเสริมสร้าง
บุคลิกภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ตนเอง (ศศินภา เลาหสินณรงค์, 2557) 

 
 กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย  หมายถึง บุคคลที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2538 บุคคลกลุ่ม

นี้เติบโตมาพร้อมกับวิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี ผู้บริโภคกลุ่มนี้จึงนิยมใช้ช่องทาง
อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารและรับข่าวสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด มีลักษณะที่โดดเด่นใน
เรื่องความมั่นใจในตัวเองสูง และ มีความอดทนต่ า มีความทะเยอทะยานสูง โหยหาความส า เร็จ 
โดยเฉพาะความส าเร็จทางการเงิน ชอบเปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆ (ภัสสราณัฐ รวยธนาสมบัติ, 2558) 
ผู้บริโภคกลุ่มนี้จึงชอบบลองสินค้าใหม่ๆ เป็นคนชอบเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ จึงไม่มีความจงรักภักดีใน
ตราสินค้าใดสินค้าหนึ่ง แต่จะเชื่อในตราสินค้าที่ตอบสนองความเป็นตัวเองเท่านั้น ถือเป็นกลุ่มที่มี
อิทธิพลในด้านการตลาดเป็นอย่างมากจากการเป็นผู้น าเทรนด์ (Trendsetter) (รัตนภิมล ศรีทองสุข 
และ พัชนี เชยจรรยา, 2560) 
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บทที่ 2  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์การรับรู้ในสินค้าแฟชั่นระดับหรูตราต่างประเทศ 
กรณีศึกษา ตราสินค้าบาเลนเซียก้า ของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ผู้วิจัยได้มีการค้นคว้าเอกสาร
แนวคิดทฤษฎีรวมถึงผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาประกอบการศึกษาได้ดังนี้  
 

2.1 ตราสินค้าบาเลนเซียก้า  (Balenciaga Brand) 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม  (Innovation) 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าร่วม  (Value Co-creation) 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับแฟชั่น  (Fashion) 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย  (Generation-Y Consumer)  
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมตราสินค้า  (Branding Innovation)  
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ (Perception) 
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.9 การสกัดตัวแปรและกรอบแนวคิดการวิจัย 

 
2.1 ตราสินค้าบาเลนเซียก้า (Balenciaga Brand) 
 ตราสินค้าบาเลนเซียก้า (Balenciaga) ถือก าเนิดในปี ค.ศ.1937 โดยนักออกแบบ         
ชาวบาสก์ (Basque) จากประเทศสเปน ชื่อ คริสโตบัล บาเลนเซียก้า (Cristobal Balenciaga) 
ที่ก้าวเข้าสู่วงการแฟชั่นด้วยการเป็นผู้ช่วยฝึกหัดของร้านตัดเสื้อ ต่อมาจึงย้ายถิ่นฐานมาเปิดบูติก  
ในมหานครปารีส ในปี ค.ศ.1937 ความน่าสนใจของบาเลนเซียก้าคือวิธีการออกแบบเสื ้อผ้า             
ที่หยิบยืมแรงบันดาลใจจากงานศิลปะและเรื่องราวการแต่งกายของผู้คนในประวัติศาสตร์ประเทศ
สเปน บาเลนเซียก้ามีชื่อเสียงโด่งดังจากวิธีการปฏิบัติตัวที่ตรงข้ามกับนักออกแบบกูตูร์ทุกคนใน
วงการแฟชั่น ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอแฟชั่นโชว์ที่เงียบสนิทและไม่มีการประกาศหมายเลข เสื้อผ้า
ที่แสดงแบบเหมือนห้องเสื้อทั่วไป หรือ ความแตกต่างของการน าเสนอบนรันเวย์ที่ไม่เหมือนห้อง
เสื้ออื่นๆ ด้วยการใช้นางแบบที่หน้าตาอัปลักษณ์ จนได้รับการกล่าวขานถึงว่า นางแบบสัตว์หลาด 
ซึ่งบาเลนเซียก้าท าเพื่อสื่อให้เห็นว่า ถ้านางแบบที่หน้าตาอัปลักษณ์ดูหรูหราและสง่างามได้เพราะ
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ชุดบาเลนเซียก้า หญิงสาวที ่หน้าตาอัปลักษณ์ก็มีสิทธิ์สง่างามได้เช่นเดียวกัน (GQ Thailand, 
2560) 

 ปัจจุบันตราสินค้าบาเลนเซียก้าเป็นที่รู ้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกด้วยรูปแบบการ
สร้างสรรค์ที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครภายใต้การออกแบบของ  คุณเดมน่า กวาซาเรีย (Demna 
Gvasalia) นักออกแบบชาวจอร์เจียน ในปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู ้อ านวยการฝ่ายสร้างสรรค์ 
(Creative Director)  ที่มุ่งมั่นหยิบเอาความแปลกประหลาดที่ดูไม่สวยในวงการแฟชั่นผสมผสาน
กับแฟชั่นชั้นสูงท าให้เกิดเป็นแฟชั่นแนวใหม่ที่ดูทันสมัยของตราสินค้าบาเลนเซียก้า จนได้รับการ
ขนานนามว่าเป็น “นักออกแบบผู้เข้าใจคนรุ่นใหม่และเข้าใจวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี” 
(The Momentum, 2562) 

 ตราสินค้าบาเลนเซียก้าได้หยิบยกเอาวัฒนธรรมในชีวิตประจ าวันมาท าเป็นแฟชั่นชั้นสูง
แนวสตรีท อาทิเช่น การออกแบบกระเป๋าถือที่ดูคล้ายถุงกระสอบที่พบเห็นทั่วไปตามท้องตลาด  
ถุงผ้ากระสอบที่มีลักษณะคล้ายถุงของศูนย์การค้าอิเกีย (Ikea) หรือ การท างานร่วมกันกับตรา
สินค้ารองเท้าที่ไม่น่าดึงดูดใจและดูธรรมดา เช่น รองเท้ายางตราครอคส์ (Crocs) เป็นต้น ซึ่งได้มี
การกล่าวขานบนสื่อสังคมออนไลน์กันอย่างแพร่หลายว่า “การหยิบเอาความ Trash (ที่แปลว่าขยะ)           
มาท าให้ดูเท่ห์และเกิดมูลค่าได้นั้น เป็นเพราะ เดมนา กวาซาเรีย เข้าใจในวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ต
อย่างถ่องแท้” ซึ่งนั ่นหมายถึง ในโลกที่มีข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์มากมาย แต่ตราสินค้าบา
เลนเซียก้ายังคงสามารถดึงดูดความสนใจและชิงพ้ืนที่สื่อได้ โดยในแต่ละวันจะมี รูปภาพ วีดีโอคลิป 
ข้อความปรากฏอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์นับร้อยพันในสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ ซึ่งในขณะที่ตรา
สินค้าอื่นน าเสนอความสวยงามและความหรูหรา แต่บาเลนเซียก้ากลับน าเสนอแฟชั่นที่ไม่สวย
และม ีราคาส ูง ประกอบกับการแทรกอารมณ ์ข ันและการน าเสนอความซ้ าซากจ าเจของ
ชีวิตประจ าวันไว้เป็นแกนหลักเพื่อให้ผู้รับสารรู้สึกสัมผัสได้จริง กลับกลายเป็นจุดส าคัญที่ท าตรา
สินค้าบาเลนเซียก้าได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก (The Momentum, 2562) จนในที่สุดได้มี
รายงานตัวเลขสถิติข้อมูลของ The Business of Fashion ที่ท าร่วมกับเสิร์ซเอนจินด้านแฟชั่น          
นาม ลิสต์ (Lyst) ซึ่งเป็นศูนย์กลางเว็บไซต์ค้นหาสินค้าออนไลน์ที่มียอดการคลิ๊กมากถึง 4.5 ล้านครั้ง
ต่อชั่วโมง ได้แสดงให้เห็นว่า ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ.2560 หรือ ในช่วงเดือน กรกฎาคมถึง
เดือนกันยายน พ.ศ.2560 ตราสินค้าบาเลนเซียก้าได้กลายเป็นตราสินค้าแฟชั่นที่ได้รับความนิยมที่สุด      
ในโลกและยังคงติดอันดับตราสินค้าที ่ได้รับกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนพื้นที ่สื ่อสังคมออน ไลน์         
อยู่เสมอในทั้งครั้งที่มีการออกแบบสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ออกมาสู่สายตาประชาชน ดังรูปภาพ
แสดงตัวอย่างต่อไปนี้ 
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 ภาพที่ 6 กระเป๋ารุ่น Balenciaga Bazar ในคอลเลคชั่น Women Winter 2016 มูลค่า
เริ่มต้นหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสน เกิดเป็นกระแสโด่งดังในประเทศไทยที่บรรดาผู้มีชื่อเสียงทางสังคม
ต่างพากันโพสต์รูปภาพล้อเลียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท าให้ผู้คนทั่วไปได้รู้จักตราสินค้าบาเลนเซียก้า
มากขึ้น ดังที่แสดงในภาพที่ 7 แสดงให้เห็นว่าบาเลนเซียก้าประสบความส าเร็จในการช่วงชิงพ้ืนที่สื่อ
สังคมออนไลน์ดังที่ผู้ออกแบบได้ตั้งเป้าหมายไว้  (Gang Beauty, 2562) 

 
 

ภาพที่ 6 กระเป๋ารุ่น Balenciaga Barzar 
 
 

 
 
ภาพที่ 7 ค าวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกระเป๋ารุ่น Balenciaga Bazar 
ที่มา:  สืบค้นจาก http://www.gangbeauty.com/topic/101871 
 
 

http://www.gangbeauty.com/topic/101871
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 ภาพที่ 8 เสื้อรุ่น Tshirt shirt ในคอลเลคชั่นฤดูหนาวปี 2016 ที่สรรค์สสร้างมาจาก
นวัตกรรมการตัดเย็บ เสื้อสองตัวที่ดูธรรมดา ให้เป็นเสื้อที่มีสองรูปแบบ ในฐานะเสื้อเชิ้ตและเสื้อยืดใน
ตัวเดียวกันเพ่ือให้ผู้สวมใส่สามารถใช้ได้ในโอกาสที่เป็นทางการและล าลอง ใส่ได้สองแบบ คือแบบที่ 1 
ในเสื้อแขนสั้นพร้อมเสื้อเชิร์ตห้อยประดับด้านหน้า หรือ ใส่เสื้อแขนยาวพร้อมเสื้อยืดห้อยประดับ
ด้านหลัง โดยท าจากเสื้อคอทตอนธรรมดา 100 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อน ามาตัดเย็บใหม่กลับมีมูลค่าถึง 
41,000 บาท ซึ่งมาพร้อมกับค าวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย ดังภาพที่ 9  

 

 
 

ภาพที่ 8  เสื้อรุ่น Tshirt Shirt  
 

 
 
ภาพที่ 9 ค าวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ เสื้อรุ่น Tshirt Shirt 
ที่มา:  สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/foreign/news_974086 
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 ภาพที่ 10 กระเป๋ารุ่น Blanket Square ลายดอกไม้ มูลค่ากว่า 8 หมื่นบาท ในคอลเลคชั่นฤดู
ใบไม้ผลิและฤดูร้อนปี 2017 ที่มาพร้อมกระแสค าวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์ของประเทศไทย              
ดังภาพที่ 11 ถึงลักษณะของกระเป๋าที่มีความคล้ายกับถุงใส่ชุดเครื่องนอนที่ใช้กันทั่วไป (Mgronline, 
2559) 

 

 
 

ภาพที่ 10 กระเป๋ารุ่น Blanket Square 
 

 
 

ภาพที่ 11 กระแสวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกระเป๋ารุ่น Blanket Square 
ที่มา:  สืบค้นจาก https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_30187 
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 ภาพที่ 12 กระโปรงรุ่น Car Design Skirt ในคอลเลคชั่นฤดูหนาวปี 2017 ที่ปลุกกระแส
สื่อสังคมออนไลน์ได้ส าเร็จ ดังภาพที่ 13 โดยได้รับค าวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีลักษณะคล้ายจนเหมือน
ผ้ายางปูพ้ืนรถยนต์ แต่เมื่อน ามาสรรค์สร้างด้วยนวัตกรรมการออกแบบอย่างดี ท าให้มีมูลค่าสูงถึง 
74,000 บาท  

 

 
 

ภาพที่ 12 กระโปรงรุ่น Car Design Skirt 
 

 
 

ภาพที่ 13 กระแสวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกระโปรงรุ่น Car Design Skirt 
ที่มา:  สืบค้นจาก https://hilight.kapook.com/view/162885 
 

https://hilight.kapook.com/view/162885
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 ภาพที่  14 กระเป๋ารุ่น Rear Mirror Case ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความท้าทายในคอลเลคชั่น           
ฤดูหนาวปี 2017 ที่ได้รับแรงบันดาลใจและสรรค์สร้างจากกระจกรถยนต์ที่มีรูปทรงโค้งเว้าที่เป็นวัสดุจริง
จากกระจกที่ติดรถยนต์ โดยออกแบบมาเพ่ือให้สอดคล้องกับกระโปรงรุ่น Car Design Design Skirt 
ดังภาพที่ 15 

 

 
 

ภาพที่ 14 กระเป๋ารุ่น Rear Mirror Case 
 

 
 

ภาพที่ 15  กระเป๋ารุ่น Rear Mirror Case  
ที่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับกระโปรง Car Design Design Skirt  

ที่มา:  สืบค้นจาก https://www.balenciaga.com/om/seasonal 
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 ภาพที่  16 รองเท้ ารุ่น  Balenciaga Platform Crocs เกิดจากการร่วมมือระหว่าง          
ตราสินค้าบาเลนเซียก้าและรองเท้ายาง Crocs ที่สร้างสรรค์ออกมาเป็นคอลเลคชั่นฤดูใบไม้ผลิ           
ปี 2018 ที่สื่อสังคมออนไลน์ต่างให้ความสนใจและให้ค าวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ ดังภาพที่ 17             
แต่กลับมีมุมมองของบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มองว่าเป็นรองเท้าที่ดูแปลกใหม่ ให้ความรู้สึกไร้เดียงสา และมี
รูปร่างเหมือนกับรองเท้าเด็ก ยิ่งเมื่อสวมใส่แล้วดู เทอะทะกลับยิ่งท าให้รู้สึกชอบมากยิ่ งขึ้น            
ทางผู้ออกแบบยังได้ผสมผสานนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถออกแบบให้โฟมที่มีน้ าหนักเบาเพียงชิ้นเดียว
เป็นรองเท้าที่มีมูลค่ากว่า 3 หมื่นบาทได้  

 
 

ภาพที่ 16 รองเท้ารุ่น Balenciaga Platform Crocs 
 
 

 
 

ภาพที่ 17 ค าวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับรองเท้ารุ่น Balenciaga Platform Crocs 
ที่มา: สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/spinoff/design/news- 
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 ภาพที่ 18 กระเป๋ารุ่น Supermarket Shoppers ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากถุงพลาสติก         
หูหิ้ว สรรค์สร้างด้วยนวัตกรรมการผลิตที่ใช้วัสดุจากหนังแกะอย่างดี โดยมีมูลค่าราว 4 หมื่นบาท และ
ได้รับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายบนสื่อสังคมออนไลน์ในมุมมองคนไทยว่ามีลักษณะเหมือน
ถุงพลาสติก 

 
 

ภาพที่ 18  กระเป๋ารุ่น Supermarket Shoppers 
ที่มา: สืบค้นจาก https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_723092 

 
 ภาพที่ 19  รองเท้าสนีกเกอร์ รุ่น Tripple S คอลเลคชั่นฤดูใบไม้ผลิปี 2018  มูลค่า

เริ่มต้น 39,000 บาท มีนวัตกรรมการออกแบบด้วยการผสมผสานระหว่างรองเท้า 3 ชนิด ได้แก่ 
รองเท้ากรีฑา รองเท้าวิ่ง และรองเท้าบาสเกตบอล โดยขยายพ้ืนรองเท้าให้ใหญ่ขึ้นท าให้สวมใส่            
นุ่มสบาย พร้อมกับท าสีสันให้ดูเก่าคลาสสิค โดยผู้ออกแบบได้หยิบยกเอาเสน่ห์ของรองเท้ารูปทรง
เทอะทะในยุค 90’s หรือที่เรียกกันว่า “รองเท้ารุ่นพ่อ” สร้างสรรค์ออกมาเป็นรองเท้าสนีกเกอร์
ระดับพรีเมี่ยม 

 
 
ภาพที่ 19 รองเท้าสนีกเกอร์ รุ่น Tripple S     
ที่มา: สืบค้นจาก http://www.lookbook.in.th/about-balenciaga/ 

http://www.lookbook.in.th/about-balenciaga/
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 ภาพที่  20 สนีกเกอร์รุ่น Track 2 ในคอลเลคชั่นฤดูใบไม้ร่วง 2019 การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องท าให้สนีกเกอร์รุ่นนี้ตอบโจทย์การใช้งานทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ถูกสรรค์สร้างด้วยชิ้นส่วนกว่า 
176 ชิ้น เกิดเป็นเอกลักษณ์ของรองเท้าที่ดูซับซ้อน มีการสร้างช่องระบายอากาศด้วยตาข่ายโลหะ            
ท าให้ระบายอากาศได้ดีและมีน้ าหนักเบา โดยถูกออกแบบมาเพ่ือการใช้งานที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้น
เหมาะแก่การเล่นกีฬา และเพ่ิมความพิเศษด้วยลายปักบนลิ้นรองเท้า เพ่ือคงเอกลักษณ์ความเป็น              
บาเลนเซียกา้เอาไว้  

 
 
ภาพที่ 20  รองเท้าสนีกเกอร์ รุ่น Track 2  
ที่มา: สืบค้นจาก https://www.amarintv.com/lifestyle-update/fashion 

 
 ภาพที่  21 กระเป๋ารุ่น Shopping Tote ที่ออกแบบมาเพ่ือเกาะกระแสการลดภาวะ          

โลกร้อนในปัจจุบัน ตราสินค้าบาเลนเซียก้าจึงออกแบบกระเป๋ารูปทรงเหมือนถุงกระดาษออกมา แต่
สรรค์สร้างด้วยวัสดุอย่างดีและด้านในเปิดปิดด้วยแม่เหล็กอย่างหนาแน่น โดยมีมูลค่ากว่า 4 หมื่นบาท
ขึ้นไปตามขนาดกระเป๋า ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานอีกหนึ่งชิ้นที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อ
สังคมออนไลน์รวมไปถึงได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทยเช่นกัน ดังภาพที่ 22 
และ ภาพที่ 23 

 
 

ภาพที่ 21 กระเป๋ารุ่น Shopping Tote 

https://www.amarintv.com/lifestyle-update/fashion-310/399483/
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ภาพที่ 22 กระแสวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกระเป๋ารุ่น Shopping Tote 
ที่มา: สืบค้นจาก https://women.mthai.com/fashion 
 

 
 

ภาพที่ 23 คุณชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต กับกระเป๋ารุ่น Shopping Tote ของบาเลนเซียก้า 
ที่มา: สืบค้นจาก https://sudsapda.com/look-lerd/121726.html 
 
 

https://women.mthai.com/fashion/trend-fashion/300239.html
https://sudsapda.com/look-lerd/121726.html
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 หลังจากที ่ผู ้ท าการศึกษาวิจัยได้ท าการหาข้อมูลเกี ่ยวกับตราสินค้าบาเลนเซียก้า            
ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของตราสินค้า รายละเอียดสินค้า ลักษณะการออกแบบ และ ที่มาของ
แนวคิดในการออกแบบ จึงได้ท าการวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างการจัดการนวัตกรรม
มาเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนตราสินค้าบาเลนเซียก้า ผู้ศึกษางานวิจัยพบว่าตราสินค้าบาเลนเซียก้ามี
การออกแบบจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักอย่างแรกที่พยามสร้างความแตกต่างเพื่อให้
โดดเด่นกว่าตราสินค้าอื่น ในขณะที่ตราสินค้าระดับหรูรายอื่นพยายามที่จะน าเสนอด้านความ
หรูหรา แต่บาเลนเซียก้ากลับน าเสนอในมุมของความแปลกและการสร้างสรรค์สิ่งที่ดูเหมือนจะ
ไม่ใช่เครื่องแต่งกาย ให้สามารถเป็นเครื่องแต่งกายที่มีมูลค่าสูงได้ด้วยนวัตกรรมการตัดเย็บและ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิต ท าให้สื่อสังคมออนไลน์ทั้งในประเทศไทย และ ต่างประเทศ
ต่างพากันจับตามอง เมื ่อถึงเวลาที ่บาเลนเซียก้าออกแบบสินค้าคอลเลคชั ่นใหม่ๆ สื ่อสังคม
ออนไลน์จะกลายเป็นเครื ่องมือส าคัญในการช่วงชิงพื ้นที ่สื ่อของตราสินค้าบาเลนเซียก้าผ่าน            
ค าวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์ ถึงแม้ค าว่าค าวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่จะเป็นไปในทางลบ 
แต่ก็ยังมีบุคคลกลุ ่มหนึ่งในประเทศไทยที่ให้ความสนใจและซื้อสินค้าของบาเลนเซียก้าอยู่เป็น
ประจ า ผู้ท าการศึกษางานวิจัยจึงได้เลือกกลุ่มผู้บริโภคสินค้าตราบาเลนเซียก้ากลุ่มมาเป็นตัวอย่าง
ในการศึกษากลุ ่มเจเนอเรชั ่นวาย ที ่มีความคุ ้นเคยกับเทคโนโลยีท าให้เจนเนอเรชั ่นวายเป็น            
เจนเนอเรชั่นที ่มีการยอมรับนวัตกรรมใหม่อยู ่เสมอ สอดคล้องกับประเด็นการศึกษางานวิจัย            
ที่ต้องการจะศึกษา เพื่อน าไปวิเคราะห์ถึงปัจจัยการรับรู้ที่ท าให้ผู ้บริโภคกลุ่มนี้เลือกบริโภคและ
ยังคงบริโภคสินค้าตราบาเลนเซียก้า  
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม (Innovation) 

 ความหมายของนวัตกรรม 
 ในอดีตจนถึงปัจจุบ ันได้ม ีการศึกษาและกล่าวถึงนวัตกรรม ( Innovation) มาเป ็น

เวลานานได้มีนักวิชาการและผู้ท าการศึกษางานวิจัย ให้ค านิยามความหมายของนวัตกรรมไว้
มากมาย 

 อีแวน (1966) กล่าวว่า นวัตกรรม เป็นกระบวนการพัฒนาความคิดใหม่  
 อัทเทอร์แบลค (1971) กล่าวว่า นวัตกรรม เป็นสิ่งที่ต่อยอดของสิ่งประดิษฐ์ ให้เข้าถึง

และเป็นที ่ยอมรับของตลาดในลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ เป็นกระบวนการใหม่ที ่มีการ
พัฒนาขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรก และท าให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ  

 ดาแมนพัวร์ (1987) กล่าวว่า นวัตกรรมในแง่มุมขององค์การหมายถึง สิ ่งใหม่ที ่ถ ูก
พัฒนาขึ้นมาใช้ในองค์การ และเป็นที่ยอมรับของคนในองค์การ 
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 เพอเรส (1999) กล่าวว่า นวัตกรรมเป็นเรื ่องของกระบวนการแสวงหา ด าเนินงาน 
จัดเก็บ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในด้านการสร้างความรู้ การวิจัยและพัฒนา การผลิต 
การพาณิชย์ และการอยู่รอดของธุรกิจ 
 ลุกซ์ ริชาร์ด (2012) กล่าวว่า นวัตกรรม (Innovation) คือ การท าให้ปรากฏเป็น
รูปธรรม การผสมผสาน และ/หรือ การสังเคราะห์รวบรวมความรู ้เดิมให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการ หรือ บริการใหม่ที่มีคุณค่าและมีความส าคัญ นวัตกรรมเกิดขึ้นได้ในหลายๆด้าน เช่น 
นวัตกรรมด้านผลิตภ ัณฑ์ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านบริการ นวัตกรรมด้าน
กระบวนการ นวัตกรรมด้านการตลาดและการจัดจ าหน่าย นวัตกรรมด้านตัวแบบในการท าธุรกิจ 
นวัตกรรมด้านห่วงโซ่อุปทาน 
 ศิวรี อรัญนารถ (2558) กล่าวว่า ในทางเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความหมายของนวัตกรรม
ว่าเป็นการน าแนวคิดใหม่ หรือ การใช้ประโยชน์จากสิ ่งที ่มีอยู ่ในรูปแบบใหม่ เพื ่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ และ นวัตกรรมเป็นเรื ่องของการใช้ความคิด ซึ ่งรวมทั ้งการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคโนโลยี หรือ บริการใหม่  
 ทองปัญญา ลพสุนทร (2559) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและสรุปคุณลักษณะ
ของนวัตกรรมไว้ว่า เป็นสิ่งใหม่ กระบวนการรับสิ่งใหม่ การคิดค้นและด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา
โดยอาศัยความรู้และความช านาญที่มีอยู่  คุณลักษณะของบุคคล องค์กร หรือ สังคมที่มุ่งแสวงหา
การสร้างสรรค์ใหม่จนท าให้เกิดนวัตกรรม การเรียนรู้การผลิตและการใช้ประโยชน์จากความคิด
ใหม่เพื่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการก าเนิดผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการ
ผลิตใหม่ รวมถึงการปรับปรุงเทคโนโลยีการแพร่กระจายเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีให้เป็น
ประโยชน์และเกิดผลทางเศรษฐกิจและสังคม 

 ชีวสิทธิ ์ วีระเมธีกุล, ชนัญชิดา แก้วทิพยเนตร์ และ ฉัตรชัย สิริวาณีปกรณ์ (2562)  
กล่าวว่า นวัตกรรม (Innovation) เป็นการน าวิธีใหม่ๆ มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลองหรือ
ได้รับการพัฒนาเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการคิดค้น ( Invention) การพัฒนา (Development) 
ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปของโครงการทดลองและลงมือปฏิบัติจริง  

 การให้ค านิยมของค าว่า “นวัตกรรม” พบว่ามีการให้ค านิยามในหลายลักษณะ และ
หลายแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปตามพ้ืนฐานความรู้และการวิเคราะห์ของผู้ให้ค านิยาม ซึ่งสามารถ
สรุปประเด็นหลักที่เป็นมิติส าคัญของนวัตกรรมได้ 3 มิติ  ดังนี้ 
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1. ความใหม ่ (Newness) หมายถึง เป ็นสิ ่งที ่ถ ูกพ ัฒนาขึ ้น  อาจอยู ่ในร ูปแบบตัว
ผลิตภ ัณฑ์บริการ หรือ กระบวนการ โดยอาจเป็นการปรับปรุงจากของเด ิม หรือ มาจาก            
การพัฒนาใหม่ 

2. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) หมายถึง การสร้างความส าเร็จใน
เชิงพาณิชย์ กล่าวคือ การเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นได้จากการพัฒนาสิ่งใหม่นั้น ซึ่งอาจเกิดประโยชน์เป็น
ตัวเงินโดยตรง หรือ ไม่เป็นตัวเงินโดยตรง 

3. การใช้ความรู ้ความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) หมายถึง 
การใช้ความรู ้และความคิดสร้างสรรค์เป ็นฐานของการพัฒนาให้เกิดขึ ้นใหม่ ไม่ใช ่เกิดจาก                 
การลอกเลียนแบบ หรือ การท าซ้ า 

 สรุปได้ว่านวัตกรรมคือสิ่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่จับต้องได้ อาทิ เช่น ตัวผลิตภัณฑ์ 
หรือ รูปแบบที่จับต้องไม่ได้ อาทิเช่น กระบวนการต่างๆ การบริการ เป็นต้น นั่นห มายความว่า       
สิ่งใดก็ได้ที่เป็นความใหม่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และสามารถสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 
หรือ การเกิดมูลค่า เกิดคุณค่าที่เพ่ิมขึ้น สิ่งเหล่านั้นต่างเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมทั้งสิ้น  

 ประเภทของนวัตกรรม 
 ธุรกิจในปัจจุบันนี้ที่ประสบความส าเร็จได้เกิดจากการสร้างสิ่งใหม่ หรือ การพัฒนาสิ่ง  
ที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิม หรือ เรียกว่า การเพิ่มมูลค่า (Value Creation) โดยใช้นวัตกรรมมา
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจะส่งผลให้ตราสินค้านั้นเกิดมุมมองที่แปลกใหม่กว่าเดิม จากกา รใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งแปลกใหม่ หรือเรียกว่า “นวัตกรรม” นั่นเอง สมนึก เอื้อจิระ
พงษ์พันธ์, พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์, อัจฉรา จันทร์ฉาย และ ประกอบ คุปรัตน์ (2553) ได้จ าแนก
ประเภทของนวัตกรรมโดยใช้การ จ าแนกตามเป้าหมายของนวัตกรรม ไว้ดังนี้  

1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) หมายถึง การพัฒนาและน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งในด้านเทคโนโลยีรวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น อาจอยู่ในรูปตัวสินค้า หรือ บริการ ซึ่งมาจากปัจจัยภายนอกหลักส าคัญ 
ได้แก่ โอกาสในการใช้เทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้ที่มีความต้องการ และ ความพร้อมที่จะรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งผลให้ผู้เป็นเจ้าของนวัตกรรมได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ หรือ สังคม  

2. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) หมายถึง การประยุกต์ใช้แนวคิด 
วิธีการ กระบวนการใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นเรื ่องการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรมหรือกระบวนการ            
ที ่เกี ่ยวข้องกับองค์ประกอบในระบบ (ป ัจจัยน าเข้า - กระบวนการ - ผลิตผล)  ที ่ส ่งผลให้
กระบวนการผลิตและการท างานโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
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เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเครื่องมือ กรรมวิธีการผลิต การจัดจ าหน่าย การสื่อสาร
การตลาด หรือ รูปแบบการจัดการองค์การ  
 กล่าวได้ว่า นวัตกรรม นั้นสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่
เป ็นรูปธรรม ที ่เป ็นตัวผลิตภัณฑ์ หรือ ลักษณะที ่เป ็นนามธรรม ที ่เป ็นกระบวนการท างาน 
กระบวนการคิด การออกแบบ วางแผน เพื่อให้ได้มาซึ ่งวิธีใหม่ๆ ส่งผลให้เกิดเป็นมูลค่าใหม่ๆ
ต่อไป 

 จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวกับนวัตกรรมสามารถแสดงการใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างสรรค์
สินค้าตราบาเลนเซียก้า ได้ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้  

 
ตารางที่ 1 ตัวอย่างสินค้านวัตกรรมของตราบาเลนเซียก้า 

รายละเอียด รูปภาพสินค้า นวัตกรรม 
 

กระเป๋ารุ่น 
Barzar Shoppers 

 
 

การใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบด้วยการให้มี
ส ีส ันที ่หลากหลายเพื ่อ ให ้เป ็นที ่ด ึงด ูดและให ้มี
ลักษณะคล้ายถุงกระสอบตามท้องตลาดเพื่อยืนยัน
ถึงความเป็นตัวตนที่ชัดเจน และสร้างการรับรู้ผ่าน
ค าวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

 
กระเป๋ารุ่น 

Blanket Square 
 

 

การใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
ลักษณะดูเสมือนกระเป๋าใส่ชุด เครื ่องนอน เพื ่อ
แสดงตัวตนของตราสินค้าที่ชัดเจน โดยอาศัยการ
สร้างกับรับรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

 
เสื้อรุ่น 

Green Bin Shirt 

 

การออกแบบสร้างสรรค์พลาสติกด้วยนวัตกรรม
การตัดเย็บออกมาเป็นเสื้อเชิ้ต เกิดเป็นมูลค่ากว่า 
3 หมื่นบาท 
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างสินค้านวัตกรรมของตราบาเลนเซียก้า (ต่อ) 
รายละเอียด รูปภาพสินค้า นวัตกรรม 

 

กระเป๋ารุ่น 

Rear Mirror Case 

 

 

การน าว ัส ด ุที ่เป ็น ส ่วน ประกอบของ
รถยนต์มาสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมการ
ผ ล ิต ให ้เป ็น ก ร ะ เป ๋า ถ ือ ส ุภ า พ ส ต รี 
ประกอบกับการสร้างการรับรู ้ผ ่านสื ่อ
สังคมออนไลน์ 

 
ก าไลข้อมือรุ่น 
ChouChou 
Bracelet 

 

การสร้างสรรค์มาจากยางรัดผมที่น ามา
ผลิตใหม่ท าด้วยวัสดุจากหนังสัตว์ และ
สร้างการรับรู้ผ่านค าวิพากษ์วิจารณ์ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ 

 
กระเป๋ารุ่น 

Carry Shoppers 

 

การออกแบบสร้างสรรค์ให้มีความคล้าย
ถุงใส่ของห้างเฟอร์น ิเจอร์อิเก ีย  (Ikea) 
จากนวัตกรรมการผลิตและวัสดุอย่างดี 
และสร้างการรับรู้ผ่านการวิจารณ์ของสื่อ
สังคมออนไลน์ 

 
กระเป๋ารุ่น 

Shopping Tote 

 

ก า ร เก า ะ ก ร ะ แ ส ล ด ภ าวะ โล ก ร ้อ น
สร้างสรรค์ให้มีลักษณะคล้ายถุงกระดาษ
เพื ่อตอบสนองล ูกค ้าที ่ต ้องการความ
แปลกใหม่ และความชัดเจนในตราสินค้า
และสร้างการรับรู ้สู ่ส ังคมโดยอาศัยสื ่อ
สังคมออนไลน์ 

 
กระเป๋ารุ่น 

Supermarket Shoppers 

 

 

ก า ร เก า ะ ก ร ะ แ ส ล ด ภ าวะ โล ก ร ้อ น
สร้างสรรค์ให้มีลักษณะคล้ายถุงพลาสติก 
ด ้วยนวัตกรรมการผล ิตจากหนังแกะ  
อย่างดี และสร้างการรับรู้สู่สังคมด้วยการ
อาศ ัยค าว ิพากษ์ว ิจารณ ์ของสื ่อส ังคม
ออนไลน์ 

 
กระเป๋ารุ่น 

Triangle Duffle 

 
 

การออกแบบให้มีรูปร่างที ่แปลกตาเพื ่อ
ความชัดเจนของตราสินค้า ประกอบกับ
การใช้สีที่น่าดึงดูด และสร้างการรับรู้ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ 
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างสินค้านวัตกรรมของตราบาเลนเซียก้า (ต่อ) 
รายละเอียด รูปภาพสินค้า นวัตกรรม 

 
รองเท้ารุ่น 

Speed Trainers 

 
 

การออกแบบรองเท้าให ้ม ีล ักษณะคล้าย       
ถุงเท้า ที ่ม ีล ักษณะโดดเด่นและแปลกตา 
ประกอบกับการน าฟูกปูที่นอนมาท าเป็นพื้น
รองเท้า เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 
รองเท้ารุ่น 

Foam Platform 
Sandals Crocs 

 

การร่วมมือระหว่างรองเท้ายางธรรมดากับ
ตราสินค้าบาเลนเซียก้า จากการผสานธุรกิจ
ที ่ออกแบบสร้างสรรค์ใหม่ ใส ่ความเป ็น
ตัวตนของตราสินค้าและปรับรูปลักษณ์ให้มี
ลักษณ์ที่แปลกไป และสร้างการรับรู้ผ่านค า
วิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

 
เสื้อรุ่น 

Tshirt Shirt 

 

นวัตกรรมการตัดเย็บเสื้อธรรมดาสองตัวให้
กลายเป็นเสื้อตัวเดียวกันแล้วเกิดมูลค่าเพิ่ม
ขึ้น ซึ ่งสามารถสวมใส่ได้สองแบบทั้งแบบ
ล าลองและแบบทางการ และสร้างการรับรู้
ผ่านค าวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

 
กระเป๋ารุ่น 

Classic City 
Graffiti 

 
 

การพัฒนาจากผลิตภัณฑ์เดิมที ่เป็นเพียง
กระเป๋าสีด าล้วนธรรมดาน ามาเพิ ่มมูลค่า
ใหม่ด ้วยการวาดลวดลายให้ความรู ้ส ึกที่
แปลกไปจากเดิมเพื่อสร้างบุคลิกใหม่ให้แก่
ตราสินค้า 

 
รองเท้ารุ่น 
Tripple S 

 

 

การสร้างสรรค์จากรองเท้ากีฬา3ประเภท 
มาสรรค์สร้างใหม่ให้อยู ่ในรองเท้าเพียงคู่
เดียว และการใช้พื้นรองเท้าที่ผลิตจากฟูกปู
ที่นอนท าให้การสวมใส่สบายมากยิ่งขึ้น 

 
กระโปรงรุ่น 

Car Design Skirt 

 

การน าวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของรถยนต์
มาสร้างสรรค์ใหม่ให้เป็นเครื่องแต่งกายที่มี
ม ูลค่าสูง พร้อมนวัตกรรมการตัดเย็บที ่มี
ค ุณ ภ า พ  แ ล ะ ส ร ้า ง ก า ร ร ับ รู ้ผ ่า น ค า
วิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
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 จะเห็นได้ว่าสินค้าบาเลนเซียก้าได้รับการออกแบบสร้างสรรค์มาเพื่อแสดงความเป็น
ตัวตนที่เด่นชัดที่สุด การออกแบบกระเป๋าที่ดูเหมือนถุงกระสอบตามท้องตลาดในประเทศไทย 
การตัดเย็บกระโปรงสุภาพสตรีจากผ้ายางปูพื้นรถยนต์ การน ากระเป๋ารุ่นเก่าที ่เคยวางขายน า
กลับมาวาดลวดลายบนกระเป๋าแล้วสามารถน ากลับมาสร้างมูลค่าได้ใหม่ หรือ การเกาะกระแส
การลดโลกร้อนบนพ้ืนที่สื่อสังคมออนไลน์ออกแบบกระเป๋าที่มีลักษณะคล้ายถุงกระดาษที่หากมอง
แบบผิวเผินผู้พบเห็นก็จะเกิดความเข้าใจว่าบุคคลนี้ก าลังถือถุงกระดาษอยู่จริงๆ ที่กล่าวมานี้เป็น
เพียงตัวอย่างสินค้าตราบาเลนเซียก้าที่ผู้ศึกษางานวิจัยเห็นว่ามีความแปลก และน่าศึกษาเพื่อหา
ปัจจัยว่าท าไมสินค้าที่แปลกและดูเหมือนจะไม่มีมูลค่า ท าจากวัสดุที่ธรรมดา ซึ่งบางชิ้นท าจาก
วัสดุที่ไม่ใช่เครื่องแต่งกาย แต่กลับยังขายได้และมียอดจ าหน่ายเพิ่มขึ้นหลังจากการปล่อยสินค้าที่
รูปร่างแปลกประหลาดออกมาในทุกครั้ง และยังได้รับความสนใจจากผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งในประเทศไทย  
 จากวรรณกรรมที ่เกี ่ยวข้องข้างต้นสรุปได้ว่า นวัตกรรม คือ สิ ่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็นใน
รูปแบบที่จับต้องได้ อาทิเช่น ตัวผลิตภัณฑ์ หรือรูปแบบที่จับต้องไม่ได้ อาทิเช่น กระบวนการต่าง  ๆ 
การบริการ เป็นต้น นั่นหมายความว่า สิ่งใดก็ได้ที่เป็นความใหม่ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ 
และสามารถสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ หรือการเกิดมูลค่า เกิดคุณค่าที่เพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านั้น
ต่างเรียกได้ว่า เป็นนวัตกรรมทั้งสิ้น ทั้งนี้ การสร้างนวัตกรรมจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ให้มีคุณลักษณะที่แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน ดังนั้น องค์กรธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงบาเลนเซียก้า จึง
จ าเป็นต้องมีการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้างคุณค่าที่แตกต่างจากตราสินค้าอ่ืน และต้องสร้างการรับรู้ให้
เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคถึงความแตกต่างของตราสินค้าของตนเองกับคู่แข่งขันอย่างชัดเจน เพ่ือ
น าไปสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับธุรกิจ และรับมือกับการ
แข่งขันที่สูงขึ้นได้ ดังนั้นผู้ศึกษางานวิจัยจึงท าการศึกษาถึงปัจจัยการรับรู้สินค้า ที่ท าให้ผู้บริโภคใน
ประเทศไทยใช้สินค้าแฟชั่นตราบาเลนเซียก้า 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าร่วม  (Value Co – Creation)  

 ความหมายของการสร้างคุณค่าร่วม 
 เกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2561) ได้ให้ความหมายของ Value Co – Creation ไว้สอง

ลักษณะดังนี้  
1. การร่วมมือกันทางธุรกิจของบริษัทที่ด าเนินกิจการต่างประเภทกัน โดยน าความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตนเองมาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ 
2. การร่วมมือกันทางธุรกิจที่มีความลึกกว่ารูปแบบแรก กล่าวคือ บริษัทสองบริษัทที่

ประสบความส าเร็จร่วมมือกัน เพ่ือสร้างสิ่งที่แปลกใหม่ให้กับวงการธุรกิจด้วยการน าเอาพลังของ
ความคิดสร้างสรรค์มาบวกกับความเชี่ยวชาญของธุรกิจ 
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 ความส าคัญของการสร้างคุณค่าร่วม 
 สุธา พงศ์ถาวรภิญโญ เกิดศิริ เจริญวิศาล และ นรินทร์ สังข์รักษา (2561) ได้กล่าวต่อไปว่า 

ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ที่พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
รวดเร็ว ธุรกิจหรือผู้ให้บริการไม่สามารถท าทุกบทบาทหน้าที่ได้ทั้งหมด หากแต่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากผู ้เกี ่ยวข้องคนส าคัญ คือ ลูกค้าหรือผู ้ใช้บริการ ดังนั ้นการสร้างสรรค์คุณค่าร่วม 
(Value Co-Creation) จึงเป็นแนวทางในการท าการตลาด โดยมีลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการท า
ธุรกิจของบริษัท บริษัทจะได้ข้อมูลที ่รวดเร็ว ถูกต้องจริงใจและลดต้นทุนในการท าวิจัยตลาด 
เพราะการสร้างสรรค์คุณค่าร่วมจะท าให้ได้ข้อมูลโดยตรงจากลูกค้าด้วยความเต็มใจ และข้อมูล
เหล่านั้นจะเป็นข้อมูลส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและสร้างความ
ผูกพันให้กับลูกค้าได้อย่างมาก การสร้างคุณค่าร่วมเป็นการให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งเราเรียกว่า การร่วมสร้างคุณค่าโดยลูกค้า (Customer Co-Creation) 
ซึ่งจะเน้นการสร้างคุณค่าและมูลค่าร่วมกัน เป็นการตลาดแบบมานุษยวิทยา คือ การศึกษาคน 
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ประสบการณ์ของลูกค้าที่มีมาอย่างยาวนาน 
และประสบการณ์ดังกล่าวจะถูกน ามาวิเคราะห์ เรียนรู้ และถูกน าไปคิดค้นร่วมกันกับเจ้าของ
สินค้า เพื่อให้เกิดเป็นสินค้าใหม่ที่แตกต่าง และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
อย่างแท้จริง และเป็นความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้  

1. การผลิตร่วม (Co-Production) ที่เกิดขึ้นจากการร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น
ของลูกค้าต่อธุรกิจ หรือ ผู้ผลิต  

2. คุณค่าจากการใช้ (Value in Use) นอกจากนี ้ควาสามารถในการใช้สื ่อออนไลน์ 
ความสามารถในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ จะส่งผลต่อความส าเร็จในการสร้างสรรค์คุณค่า
ร่วม (กรอนรูว์, 2013)  

 เมื่อธุรกิจผลิตสินค้าและบริการที่สนองต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริงและ
ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าใหม่ จะส่งผลต่อความผูกพันของลูกค้า หรือ ความผูกพันใน
การบริการ (เชียนส์, 2010) ซึ่งหมายถึง กระบวนการทางจิตวิทยาที่ลูกค้าแสดงออกมามีผลท าให้
ลูกค้าเกิดพฤติกรรมการซื้อซ้ าและเกิดความภักดี (โบว์เดน, 2009)  โดยแบ่งระดับความผูกพัน
ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

1. ความมั่นใจ (Confidence)  หมายถึง ระดับที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่นและมั่นใจว่า
องค์การจะสามารถรักษาสัญญาที่ได้ให้ไว้กับตนได้ โดยจะสะท้อนถึงความน่าไว้วางใจขององค์การ  

2. ความซื ่อส ัตย์และความจริงใจ ( Integrity) หมายถึง การที ่องค์การมีมาตรการ
ปฏิบัติงานต่อผู้บริโภคอย่างมีความยุติธรรม และสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค
ได้อย่างยุติธรรม โดยจะสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานของตราสินค้า  
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3. ความภูมิใจ (Pride) หมายถึง ระดับความรู้สึกของลูกค้าที่มีความภาคภูมิใจที่ได้ใช้
ส ินค้าและบริการของตราสินค้า เป ็นความรู ้ส ึกที ่ผู ้บริโภครู ้ส ึกด ีต ่อการใช ้ต ราส ินค้า หรือ             
เป็นลูกค้าของตราสินค้านั้น 

4. ความหลงใหล (Passion) หมายถึง ความเชื่อมั่นและความหลงใหลของผู้บริโภคที่มี
ต่อตราสินค้าโดยลูกค้าจะรู้สึกว่าไม่มีตราสินค้าใดจะมาทดแทนสิ่งที่หลงใหลได้  
 เมื ่อใดก็ตามที ่ความผูกพันของลูกค้าอยู ่ในระดับของความหลงใหล จะท าให้ลูกค้า
ศรัทธาและกลายเป็นกระบอกเสียงให้กับธุรกิจ โดยลูกค้าจะท าหน้าที่ในการกล่าวถึงสินค้าใน
มุมมองที่ดีและออกรับแทนธุรกิจ กรณีที่ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนซึ่งจะสร้างแรงโน้ม
น้าวให้ลูกค้าคนอื่นๆ รู้สึกเชื่อและคล้อยตาม จะเห็นได้ว่าธุรกิจในปัจจุบันให้ความสนใจต่อการใช้
สื่อออนไลน์ เช่น Facebook และ Twitter รวมทั้งสื่อออนไลน์อื่นๆ ในการเข้าถึงลูกค้าและยังเป็น
ช่องทางในการสื่อสารไปยังลูกค้า ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นที่มีต่อบริษัทหรือธุรกิจได้  

 จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องข้างต้นสรุปได้ว่า การสร้างคุณค่าร่วมเป็นแนวทางในการท า
การตลาดด้วยการร่วมมือกันทางธุรกิจ เพ่ือสร้างสรรค์ให้เกิดสินค้าใหม่ที่แตกต่าง สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง และการมีส่วนร่วมของลูกค้าในการพัฒนาสินค้าใหม่จะ
ส่งผลให้ลูกค้ามีความผูกพันต่อตราสินค้า ท าให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ มีความซื่อสัตย์และความจริงใจ 
จนเกิดเป็นความภูมิใจ และความหลงใหลในตราสินค้า องค์กรธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงบาเลนเซียก้าจึง
จ าเป็นต้องปรับใช้การสร้างสรรค์คุณค่าร่วมด้วยการให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เกิดการ
แบ่งปันข้อมูลระหว่างลูกค้าและองค์การ เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความผูกพันต่อตราสินค้า ซึ่งจะน าไปสู่
พฤติกรรมการซื้อซ้ าและเกิดความภักดีต่อตราสินค้าบาเลนเซียก้า ดังนั้น แนวคิดของการสร้างคุณค่า
ร่วมจึงถูกน ามาใช้ในการศึกษาเรื่องปัจจัยการรับรู้สินค้า ที่ท าให้ผู้บริโภคในประเทศไทยใช้สินค้า
แฟชั่นตราบาเลนเซียก้า 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับแฟชั่น (Fashion) 

 ความหมายของแฟชั่น 
 หนึ่งธิดา ราเมศว์ (2553) กล่าวถึงแฟชั่น (Fashion) ไว้ว่าเป็นความนิยมตามยุคสมัย            

ที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและถูกกระจายไปอย่างรวดเร็ว
กว้างขวาง จนเกิดเป็นกระแสนิยม โดยกระแสนิยมดังกล่าวอาจอยู่ในระยะเวลาเพียงไม่นาน                   
แต่อย่างไรก็ตามหากกระแสนิยมนั้นได้รับการยอมรับจากสังคมนับได้ว่าสิ่งนั้นเรียกว่า “แฟชั่น” 
(Fashion) 
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 ภาณุ อิงคะวัต (2556) ได้กล่าวว่าแฟชั่น คือ กระแสนิยมที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาและยุค
สมัยโดยเกิดข้ึนจากกระแสสังคม วิถีชีวิต ค าพูด เสื้อผ้า ซึ่งในท่ีนี้หมายถึงค าว่า “แนวโน้ม” (Trends) 

 ฐิติมา ศรีเจริญ (2557) ได้สรุปความหมายของค าว่าแฟชั่นไว้ในการศึกษางานวิจัยว่าแฟชั่น
เป็นได้ทั้งพฤติกรรม เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ สิ่งของ กิจกรรม การด าเนินชีวิต รวมไปถึง
แนวความคิด ที่ก าลังได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับจากคนหมู่มากในสังคม ณ ช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง โดยได้กล่าวต่อไปว่าแฟชั่นเปรียบเสมือนช่องทางการตอบสนองความต้องการของบุคคลช่องทาง
หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางอารมณ์ หรือ การแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆซึ่งบุคคลนั้น
สามารถพัฒนาความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ในด้านรูปลักษณ์ภายนอกทางร่างกาย ความรู้สึกต่างๆ 
การรับรู้กับตนเอง หรือ ภาพลักษณ์ของตนเองไปจนถึงการสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่นเมื่อยามได้
พบเห็นผ่านการตกแต่งร่างกาย หรือ การเป็นผู้บริโภคสินค้าแฟชั่นที่ก าลังเป็นที่นิยม ณ ขณะนั้น โดย
สรุปได้ 4 มุมมองหลักดังนี้ 

1. มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ โดยมีลักษณะ 2 ด้านขัดแย้งกันเอง ได้แก่ ในด้านแรกกล่าว
ว่าแฟชั่นแต่ละชนิดจะมีอายุเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ แฟชั่นชุดเดิมจ าเป็นต้องหลีกทางให้กับแฟชั่นชุด
ใหม่อยู่เสมอ แต่ในอีกด้านหนึ่งแฟชั่นนั้นกลับเป็นสิ่งที่มีอายุเป็นอมตะฝังอยู่ในประวัติศาสตร์ทาง
วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งยังมีพลังอยู่ในโครงสร้างทางสังคม สังเกตได้จากการแต่งกายตาม
ความชื่นชอบ ไปจนกระท่ังการถูกผลักดันให้แต่งตัวตามกระแสแฟชั่นไปโดยปริยาย 

2. มุมมองด้านสุนทรียศาสตร์  กล่าวคือ แฟชั่นเกิดขึ้นจากการคิดประดิษฐ์ ( Invention) 
เครื่องแต่งกาย และคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ (Innovation) บนพ้ืนฐานรูปแบบของ
ลักษณะเครื่องแต่งกาย หรือ สินค้าต่างๆ จึงท าให้มีมิติที่เกี่ยวข้องกับด้านสุทรียศาสตร์ หรือ ที่เรียกว่า 
ความงาม (Aesthetic) ผสมผสานอยู่ในการออกแบบให้มีลักษณะที่สวยงามโดดเด่น นอกจากนี้แฟชั่น
ยังสามารถสะท้อนด้านสังคมศาสตร์ (Sociology) ที่แสดงถึงชนชั้นทางสังคม เพศ วัฒนธรรม ค่านิยม
ทางสังคม 

3. มุมมองด้านสัญญะวิทยา (Semiology) หมายถึงเรื่อง ความหมาย (Meaning) ที่มากับ
สิ่งของ วัตถุ ค าพูด การกระท า เป็นต้น กล่าวได้ว่าเมื่อแฟชั่นประกอบไปด้วยทั้งเครื่องแต่งกายและ
วิธีการแต่งกาย ย่อมมีความหมายที่มาพร้อมกับเครื่องแต่งกายเหล่านั้น อาทิเช่น  การแต่งกายแบบ            
วินเทจ สื่อความหมายถึงการแต่งกายแบบย้อนยุคเหมือนคนในสมัยก่อน แสดงอาการความต้องการ
ย้อนกลับไปในอดีตหรือชื่นชมในอดีต  

4. มุมมองด้านจิตวิทยา ฐิติมา ศรีเจริญ (2557) ได้กล่าวถึงปัจจัยทางด้านจิตวิทยาจ านวน
มากที่สามารถใช้อธิบายสาเหตุที่ท าให้ แต่ละบุคคลแสดงพฤติกรรมตามแฟชั่น ได้แก่  

4.1 ความต้องการให้ตนเองสอดคล้องกับสังคม (Conformity) เช่น การแต่งกายตาม
กระแสแฟชั่นที่ก าลังได้รับความนิยมเพ่ือให้รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเป็นคนทันสมัย 
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4.2 ความต้องการความแปลกใหม่ (Variety-seeking) เช่น ความเบื่อหน่ายจากการ          
ใส่เสื้อผ้าแบบเดียวกันซ้ ากันเป็นประจ า จึงเกิดความต้องการเสื้อผ้าแบบใหม่เพ่ือให้เกิดความรู้สึก         
ไม่ซ้ าซากและเบื่อหน่าย และหาความแปลกใหม่ให้กับชีวิต 

4.3 ความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคล (Personal Creativity) เช่น บุคคลที่ต้องการความ
เป็นเอกลักษณ์ในการแต่งกาย ไม่ต้องการแต่งกายตามกระแสแฟชั่นที่ก าลังได้รับความนิยมเพราะเกิด
ความรู้สึกว่าไม่แตกต่าง แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการแตกต่างจนเกินไป จึงดัดแปลงจากการเลือก
ชุดที่ยังอยู่ในกระแสนิยมแฟชั่น แต่ก็เป็นชุดที่สามารถสะท้อนความเป็นตัวตนออกมาได้ด้วยเช่นกัน 

 
 สิรินทิพย์ สุขกล่ า (2558) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับแฟชั่นที่มีความหมายไปในทิศทางที่

สอดคล้องกันได้ 5 ประเด็นดังนี้ 
1. เรื่องราวว่าด้วยเสื้อผ้าของผู้หญิงและผู้ชาย ในวาระโอกาสต่างๆ และในทุกยุคสมัย 
2. เรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งหน้า ท าผม รวมไปถึงรองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับที่ใช้

ประกอบการแต่งกาย 
3. เรื่องราวว่าด้วยลักษณะรูปร่างของแต่ละบุคคล  
4. ในแง่กระบวนการค าว่า แฟชั่น หมายถึง “ลีลา” (Style) หรือ วิธีการน าเสนอของ           

การแต่งกาย การแต่งหน้า การจัดทรงผม การใช้เครื่องประดับ ตลอดจนอากัปกริยาของผู้แต่งกาย 
5. ความเป็นสมัยนิยม หรือ วิธีการที่นิยมทั่วไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

 
 จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องข้างต้นสรุปได้ว่า แฟชั่น เป็นกระแสนิยมของพฤติกรรม เสื้อผ้า 

เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ สิ่งของ กิจกรรม การด าเนินชีวิต รวมไปถึงแนวความคิดที่ได้รับ          
การยอมรับจากสังคม โดยแฟชั่นนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ดังนั้น แฟชั่นจึงเป็นช่องทางในการ
ตอบสนองต่อความต้องการทางอารมณ์ และการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล เพ่ือสร้างความ
เป็นเอกลักษณ์ให้กับตนเอง ด้วยการสร้างรูปลักษณ์ภายนอก สร้างความรู้สึกจากการรับรู้ภาพลักษณ์
ของตนเอง ตลอดจนการสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่ืน ทั้งนี้ สินค้าบาเลนเซียก้าเป็นหนึ่งธุรกิจใน
กลุ่มอุตสาหกรรมด้านแฟชั่น ดังนั้น การท าให้เกิดกระแสนิยม และได้รับการยอมรับจากสังคมจึงเป็น
หัวใจส าคัญในการสร้างการรับรู้สินค้าบาเลนเซียก้า แนวคิดเกี่ยวกับแฟชั่นจึงถูกน ามาใช้ในการศึกษา
เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้สินค้า ที่ท าให้ผู้บริโภคในประเทศไทยใช้สินค้าแฟชั่นตรา                  
บาเลนเซียก้า 
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (Generation-Y Consumer)  
  เดชา เดชะวัฒนไพศาล, กฤษยา นุ่มพยา, จีราภา นวลลักษ์ และ ชนพัฒน์ ปลื้มบุญ (2557) 
ได้กล่าวถึงเจนเนอเรชั่นวายว่าเป็นกลุ่มประชากรที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2524-2538 ประชากรกลุ่มนี้ก าลัง
จะเป็นอัตราก าลังหรือทรัพยากรบุคคลที ่ส าคัญต่างๆ ในยุคปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ ซึ ่ง         
เจนเนอเรชั่นวายมีการถูกเรียกที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละมุมมองของนักวิชาการและนักการตลาด 
อย่างกลุ่มมิลเลนเนียลจากการที่เกิดในช่วงปี 2000 กลุ่ม Why ที่เป็นคล้องกับค าว่า Y ที่เป็นชื่อหลัก
ของเจน กลุ่มดอทคอมหรือกลุ่มเน็ตเจนเนอเรชั่นจากการเติบโตในช่วงอินเตอร์เน็ตก าลังตั้งตัว เป็นต้น 
เหล่านี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มจะมีมุมมองต่อเจนเนอเรชั่นวายเป็นกลุ่มที่มีลักษณะทาง
ความคิด ความสนใจที่หลากหลายและยืดหยุ่นมากกว่ายุคสมัยที่ผ่านมาเพราะได้รับการสนับสนุนจาก
กลุ่มผู้ปกครองที่ผ่านยุคสร้างตัว และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อย่ างอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามี
บทบาทในการใช้ชีวิตประจ าวัน ซึ่งน าไปสู่การที่เจนเนอเรชั่นวายเรียนรู้การใช้ชีวิตในยุคอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รุดหน้าอย่างรวดเร็วมีการสื่อสาร
โทรคมนาคมที่สะดวกสบาย ท าให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่ายและมีความสามารถในการน า
เทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เฉพาะหน้าได้ดี 
  รัตนภิมล ศรีทองสุข และ พัชนี เชยจรรยา (2560) กล่าวว่า เจนเนอเรชั่นวาย หรือ เจนวาย 
หมายถึงผู้ที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2524 – 2538 หรือ ค.ศ. 1981 – 1995 เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มท างาน
จนถึงผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ความอดทนต่ า มีแนวโน้มในการเปลี่ยน
หน้าที่การงานค่อนข้างบ่อย คุ้นเคยกับเทคโนโลยี มักสื่อสารกันผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ สื่อสังคม
ออนไลน์ และมองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในแง่บวก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และชอบการ
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จึงไม่มีความจงรักภักดีในตราสินค้าใดสินค้าหนึ่ง แต่จะเชื่อในตราสินค้าที่
ตอบสนองความเป็นตัวตนของตนเองเท่านั้น 
  วิไล พ่ึงผล ประสพชัย พสุนนท์ และ ธีรวัฒน์ จันทึก (2561) กล่าวว่า เจนเนอเรชั่น หรือ 
เรียกย่อว่า เจน หมายถึงการแบ่งกลุ่มตามรุ่นอายุ โดยกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย หรือ เรียกย่อว่า เจนวาย 
คือ กลุ่มอายุระหว่าง 25 - 39 ปี มีความคล่องตัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีทักษะการน าเทคโนโลยีมา
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เจนวายจะมาแทนที่บุคลากรวัยเกษียณในอนาคต เป็นวัยก าลัง เจริญพันธุ์
และเริ่มท างานท าให้สังคมให้ความส าคัญกับความต่างด้านคุณลักษณะของเจนวายกับเจนอ่ืนๆ 
เนื่องจากเจนวายเกิดมาในยุคการเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจ สังคมที่เข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยได้กล่าวต่อไปว่า 
ข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณลักษณะของเจนวายแต่ละพ้ืนที่ในโลกว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกัน ได้แก่ การมี 
โลกส่วนตัวกับความเป็นตัวของตัวเองสูง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเหตุมาจากการรับข้อมูลข่าวสารแบบ               
ไร้พรมแดนที่จะสนับสนุนให้เจนวายปรับการท างานให้ประสบผลส าเร็จได้อย่างนรวดเร็ว  
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 พฤติกรรมของผู้บริโภคในเจนเนอเรชั่นวาย 
  ชานนท์ ศริธร (2554) ได้กล่าวถึงการท าการตลาดกับผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ไว้ดังนี้ 

1. การให้ความส าคัญกับราคา (Price Conscious) โดยผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายจะ
ก าหนดช่วงราคาที่สามารถยอมรับได้ ราคาสูงสุดที่ยอมรับได้ และราคาต่ าสุดที่ยอมรับได้ขึ้นมาเป็น
เกณฑ์ โดยเกณฑ์การก าหนดนั้นได้มาจากการค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่งแหล่งที่ส าคัญที่สุด
ส าหรับเจนเนอเรชั่นนี้ ได้แก่ อินเทอร์เน็ตและเพ่ือน หลังจากก าหนดราคาขึ้นมาแล้วก็จะยึดราคาหนึ่ง
เป็นราคาอ้างอิง (Reference Price) โดยทั่วไปราคาอ้างอิงมักจะอยู่กึ่งกลางค่อนไปทางราคาสูงสุดที่
ยอมรับได้ เปรียบเทียบราคาอ้างอิงกับคุณค่าสินค้า หากคุณค่าสินค้านั้นใกล้เคียงกับคุณค่าที่คาดหวัง
จึงท าการเลือกซื้อสินค้า แต่ถ้าหากในกรณีที่สินค้าคาสูงกว่าราคาอ้างอิงมาก ก็จะท าการวิเคราะห์ว่า
สาเหตุของราคาที่สูงนั้นมาจากคุณค่าอะไร หากเป็นคุณค่าที่จับต้องได้และเกิดความชื่นชอบก็มีโอกาส
ที่จะยอมปรับราคาอ้างอิง แต่หากพิจารณาแล้วพบว่าราคานั้นเกินกว่าคุณค่าก็มีแนวโน้มที่จะไม่เลือกซื้อ 

2. การเกิดความภักดีต่อตราสินค้าใหม่ (High speed new brand loyalty) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับตราสินค้าใหม่ที่น าเสนอสินค้าและบริการแบบไม่ธรรมดา สร้างความน่าสนใจให้เกิดขึ้นกับ
ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายได้มาก กล่าวได้ว่าลักษณะส าคัญของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในประเด็นนี้
เป็นได้ทั้งโอกาสและอุปสรรคในการท าการตลาดกับผู้บริโภคกลุ่มนี้ อธิบายได้ว่า เป็นโอกาสอันดีที่         
แต่ละตราสินค้าจะคิดค้นสินค้าใหม่ๆมาน าเสนอหรือการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ แต่ในขณะเดียวกัน            
ก็ท าให้โอกาสของตราสินค้าอ่ืนได้น าเสนอสิ่งใหม่ๆเหล่านี้เช่นกันจึงนับได้ว่าเป็นได้ทั้งโอกาสและ           
อุปสรรค์ของแต่ละตราสินค้ากับผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย 

3. การให้ความส าคัญกับความเท่ (Cool Conscious) ความเท่ (Cool) เป็นเรื่องของ
ความคิดความรู้สึกเฉพาะบุคคล จึงเป็นไปได้ยากที่ทุกคนจะมีความเห็นที่ตรงกัน อิลาน ดาร์ นิมรอด 
(Israeli Dar Nimrod, 2012) นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยรอเชสเตอร์ ได้ศึกษาเกี่ยวทฤษฎีความคูล หรือ 
ความเท่ ได้ผลสรุปว่าความเท่ประกอบด้วยสองปัจจัยหลัก อันดับแรกคือ “จากข้างในไปข้างนอก” ที่รับฟัง
จากการตัดสินภายนอก และปัจจัยที่สองคือ “มีความขบฎ และต้านวัฒนธรรมเดิม” อิลาน ดาร์ นิมรอด อด 
(Israeli Dar Nimrod, 2012) ได้กล่าวให้เข้าใจโดยง่ายว่า ความคูล หรือ ความเท่ คือการรักษาสมดุล
ระหว่างวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ในขณะที่ก็ยังคงออกนอกกรอบอยู่เสมอ (The Matter, 2018) 
   ในประเด็นนี้ผู้ท าการศึกษางานวิจัยขอยกตัวอย่างด้วยสินค้าตราบาเลนเซียก้า เช่น 
กระโปรงรุ่น “Car Design Skirt”การน าผ้ายางรถยนต์มาท าเป็นกระโปรงสุภาพสตรี ซึ่งตราสินค้า         
บาเลนเซียก้ายังคงอยู่ในวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีว่าต้องสวมกระโปรง แต่ก็คิดนอกกรอบด้วย
การน าวัสดุที่ไม่ได้มีไว้ใช้เป็นเครื่องแต่งกายมาสร้างสรรค์ใหม่ให้เป็นเครื่องแต่ งกายสุภาพสตรีได้             
เป็นต้น  
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   จากแนวคิดของชานนท์ ศริธร (2554) ได้อธิบายต่อไปว่า ความเท่นั ้นแยก ได้เป็น          
สองประเภทดังนี ้

3.1 การจับคู่ที่ลงตัว (Mix and Match) เป็นความเท่ที่ไร้ระเบียบ หมายถึงการน าของ
สองสิ่งที่ไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้มาปรับเปลี่ยนจับเข้าชุดกันท าให้เกิดความแปลกใหม่ที่ลงตัว อาทิเช่น 
การออกแบบเสื้อผ้าโดยใช้สีสันที่ดูไม่เป็นไปในโทนเดียวกัน การน าลายทหารมาสร้างสรรค์เป็น
กระเป๋าสุภาพสตรีเป็นต้น หรือ การน าสิ่งของที่เป็นวัสดุใหม่มาท ากัดกร่อนให้สีเหมือนของเก่าและ
นิยามให้ว่าคลาสสิค(Classic) 

3.2 นวัตกรรม (Innovation) เป็นความเท่ที่เกิดจากการคิดค้นสินค้าใหม่ บริการใหม่ 
หรือการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน มีความแปลก แหวกแนว และมีลักษณะเฉพาะ 

4. การให้ความส าคัญกับการตกแต่งและความสวยงาม (Decoration and Beautification 
Conscious) กลุ่มประชากรในเจเนอเรชั่นวายจะมีลักษณะเฉพาะหรือสไตล์ทางศิลปะที่เป็นของตัวเอง 
เป็นการแสดงออกถึงความแตกต่างท าให้งานด้านศิลปะงานฝีมือที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงาม
และการตกแต่งอย่างการแต่งตัว แต่งหน้าท าผมไปจนถึงศัลยกรรมกลุ่ มเจเนอเรชั่นวายจะสามารถ
ถ่ายทอดหรือมีความคิดสร้างสรรค์ที่มากกว่าประชากรกลุ่มอ่ืน  โดยผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายมักชื่น
ชอบการตกแต่ง เพ่ือให้สะท้อนความเป็นตัวตนและความสวยงามไปพร้อมกัน อาทิเช่น การท าสีผม 
การดัดฟัน การต่อขนตา เป็นต้น 

5. การไม่ตอบสนองต่อการโฆษณาแบบเดิม (Intensive to Conventional ads) ยุคของ
เจเนอเรชั่นวายนั้นการเกิดขึ้นของอินเตอร์เน็ตท าให้การเข้าถึงสารจ านวนมากที่ส่งผลให้คนกลุ่มนี้มี
ความรู้สึกต่องานโฆษณาที่ซ้ าซากและมองงานโฆษณาเป็นเรื่องน่าเบื่อ หากไม่สามารถสร้างความ
แตกต่างหรือการเกิดกระแสทางสังคมได้ดีมากพอ ดังนั้นแนวทางของนักการตลาดจึงมีความท้าทาย
อย่างมากในการถ่ายทอดงานโฆษณาเพ่ือจับกลุ่มประชากรดังกล่าวจนน ามาสู่การสร้างโฆษณาแฝง 
หรือการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่สร้างความแปลกใหม่จากยุคโฆษณาผ่านบิลบอร์ดป้าย และ
โทรทัศน์ที่เป็นสื่อที่เน้นกระจายวงกว้าง 

6. ความพร้อมในการเปิดรับสิ่งใหม่และทดลองสิ่งใหม่อยู่เสมอ (Irresistible to new and 
trial) จากการศึกษาค านิยามเกี่ยวกับผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้
มีความพร้อมในการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ทดลองใช้สินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อ              
ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้มีแนวคิดว่าเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล อาทิเช่น ฟิตเนสที่เปิดให้ทดลองเล่นฟรีในช่วงแรก 

7. การให้ความส าคัญกับการเชื่อมต่อ (Connexity) คุณค่าค าส าคัญของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย 
และถือเป็นความต้องการเชิงลึกหมายถึงต้องการการเชื่อมต่อในทุกที่ทุกเวลา ทุกลักษณะ กับทุกคน 
ที่ต้องการสื่อสารด้วย 
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8. การให้ความส าคัญการผ่อนคลายความเครียด (Stress relief centric) ผู้บริโภค
เจนเนอเรชั่นวายมีความคิดว่าการได้ครอบครองสินค้าจะช่วยบ าบัดความเครียดได้ ได้แก่ สินค้า
เกี่ยวกับการน าเสนอตัวตน เช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ สินค้าเก่ียวกับความบันเทิงแบบจับต้อง
ได้ เช่น ซีดีเพลง มัลติมีเดียแบบพกพา สินค้าเกี่ยวกับความบันเทิงแบบจับต้องไม่ได้ เช่น การนวด
ผ่อนคลาย การใช้บริการฟิตเนส การชมภาพยนตร์ หรือ คอนเสิร์ต เป็นต้น 

9. การให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Centric) ตามที่ได้กล่าวไป
ข้างต้นว่าเจนเนอเรชั่นวายเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี ดังนั้น การกระท าใดๆหากมีเทคโนโลยีมา
ช่วยส่งเสริมให้สะดวกมากยิ่งขึ้นก็จะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นพิเศษ อาทิเช่น ธุรกิจ
หลักทรัพย์เพ่ิมช่องทางการเล่นหุ้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้บริโภคสามารถเข้าร่วมเล่นที่ไหนก็ได้ 
หรือ เวลาใดก็ได้  

10. ให้ความส าคัญกับการสร้างตัวตนในตราสินค้า (Me Incorporated Centric) ความ
ต้องการดังกล่าวหมายถึง ตราสินค้าที่สื่อความหมาย ความเชื่อ และความเป็นตัวตนของตราสินค้าได้
อย่างชัดเจนที่สุด ก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจและเป็นส่วนหนึ่งของตราสินค้าที่ง่ายที่สุด
เช่นกัน ยกตัวอย่างในกรณีสินค้าตราบาเลนเซียก้าที่แสดงตัวตนของตราสินค้าที่ชัดเจนถึงความ           
แปลกประหลาด โดดเด่น ไม่ซ้ าใคร และสามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจนให้ผู้บริโภคได้รับรู้และรู้สึก
ไปด้วยได้ เมื่อผู้บริโภคท่ีอยากมีความโดดเด่น อยากกลบจุดด้อยตนเองด้วยสินค้าท่ีโดดเด่น ก็จะนึกถึง
และเลือกใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้า 
  จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องข้างต้นสรุปได้ว่า ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายเป็นกลุ่มประชากร         
ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2524-2538 ซึ่งเป็นกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มท างานจนถึงผู้บริหารระดับกลาง และ
เป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีก าลังซื้อ นอกจากนี้ ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายยังเป็นกลุ่มของคนที่มีลักษณะทาง
ความคิด ความสนใจที่หลากหลาย และยืดหยุ่นมากกว่ายุคสมัยที่ผ่านมา เป็นผู้ที่เติบโตมาพร้อมกับ
เทคโนโลยี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และชอบการเปลี่ยนแปลง แต่มีความเชื่อในตราสินค้าท่ีสามารถ
ตอบสนองความเป็นตัวตนของตนเอง จึงมีพฤติกรรมการบริโภคที่ ให้ความส าคัญกับราคา ให้
ความส าคัญกับการตกแต่ง และความสวยงาม เปิดรับสิ่งใหม่ และทดลองสิ่งใหม่อยู่เสมอ รวมถึงให้
ความส าคัญกับความเท่ที่เกิดจากการจับคู่ที่ลงตัว และนวัตกรรมของสินค้า นอกจากนี้ ผู้บริโภคใน
กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายยังให้ความส าคัญกับการสร้างตัวตนในตราสินค้า ดังนั้น ผู้ศึกษางานวิจัยจึงได้
เลือกผู้บริโภคผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายมาเป็นกรณีศึกษาเนื่องจากมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับลักษณะ
ในการบริโภคตราสินค้าบาเลนเซียก้า 
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2.6 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมสินค้า (Product Innovation)  
 ความหมายของนวัตกรรมสินค้า 

 ชุษณะ เตชคณา (2550) อธิบายถึงความหมายของตราสินค้า คือตัวแทนของสินค้าที่
สามารถแสดงออกได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับเจ้าของตราสินค้าเลือกที่จะน าเสนอ ทั้งในรูปแบบ 
ชื่อ สี สัญลักษณ์ และองค์ประกอบอื่นที่รวมกัน ซึ่งจะมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากคู่แข่ง
อย่างชัดเจน 

 สุพัตราวดี สถานเดิม และ ศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล (2561) อธิบายถึงตราสินค้าว่าเป็นงาน
ออกแบบในเชิงสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งที่สามารถใช้ในการตีความถึง
คุณลักษณะต่างๆ ที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นผ่านลักษณะของตราสินค้าดังกล่าว 

 พัชริตา สุภันธ์ (2557) อธิบายว่านวัตกรรมตราสินค้าคือการสร้า งคุณค่าเฉพาะให้กับ
ผลิตภัณฑ์และบริการให้เกิดความแตกต่างในความรู้สึกของผู้บริโภค ซึ่งสามารถท าให้ผู้บริโภคเกิด
อารมณ์ความรู้สึกไปจนถึงความผูกพันกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว  

 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่านวัตกรรมสินค้า เป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งของตราสินค้าที่
สร้างความแตกต่างกับคู่แข่ง ที่มีการใส่คุณค่าเฉพาะส าหรับตราสินค้าดังกล่าวลงไป ท าให้ตราสินค้ามี
มูลค่าเพ่ิมในแง่ของอารมณ์ ความรู้สึก ความผูกพันต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีตราสินค้าดังกล่าว 

 
 องค์ประกอบของนวัตกรรมสินค้า 

 สุกฤษฏิ์ จิตต์ชอบ (2561) ได้อธิบายถึงความส าคัญของนวัตกรรมตราสินค้า นั้นเกิด
จากพัฒนาการทางธุรกิจในยุคดิจิทัล ที่คุณค่าในตราสินค้าเป็นเพียงสิ่งที่ออกแบบมาให้เกิดการ
จดจ าและแตกต่างจากคู่แข่งเท่านั้น การน านวัตกรรมมาใช้ร่วมกับตราสินค้าเป็นเหมือนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และตราสินค้าดังกล่าวมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจในยุค
ดิจิทัล โดยมีองค์ประกอบส าคัญทั้งหมด 4 ประการได้แก่ 

1. การน าเสนอนวัตกรรมใหม่ หมายถึง การใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างแรก การ
น าเสนอความคิดใหม่ๆ ไม่ลอกเลียนแบบใคร แต่ทั้งนี้ความคิดใหม่ๆเหล่านั้นต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นจริงและความต้องการของผู้บริโภค 

2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก หมายถึง การท าการส ารวจตลาดก่อนว่าผู ้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการผลิตภัณฑ์ในลักษณะใดมากที่สุด ระดับราคาที่เหมาะสม ในที่นี้อาจ
กล่าวได้ว่าราคาที่เหมาะสมนั้นอาจไม่ได้หมายถึงการจ าหน่ายในราคาที่ถูกเสมอไป แต่ส าหรับ
ผู้บริโภคบางกลุ่มการก าหนดราคาที่ถูกเกินไป อาจส่งผลต่อการประเมินคุณค่าตราสินค้านั้นด้วย  

 



 37 

3. การศึกษาข้อมูล หมายถึง ก่อนท าการออกแบบสิ่งใหม่สิ่งใดต้องท าการศึกษาข้อมูล
พื ้นฐานของส ินค ้า รวมไปถึงต ัวผู ้บร ิโภคด้วยเช ่นกัน อาทิเช ่น  การออกแบบปุ ่มค ีย ์บอร์ด
คอมพิวเตอร์ หากออกแบบผิดไป 0.01 มิลลิเมตร ก็จะส่งผลให้ไม่สามารถน าไปใช้งานได้ หรือ 
การศึกษาแหล่งการเข้าถึงสินค้าแหล่งใดที่จะท าให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสินค้าของเราได้ 
หรือ แหล่งใดที่จะท าให้สินค้าของเราเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ 

4. การมีจุดยืนตราสินค้าที ่ชัดเจน หมายถึง การมีเอกลักษณ์ที ่ชัดเจนของตราสินค้า 
ความชัดเจนนี้จะท าให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ง่ายและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 
 เสรี วงษ์มณฑา (2560) ได้อธิบายเกี่ยวกับผู้บริโภคในยุคดิจิทัล (Netizen Internet 

Citizen) ไว้ว่าผู้บริโภคยุคดิจิทัลใช้ชีวิตเชื่อมต่อกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการศึกษาหา
ข้อมูล ไปจนถึงการบันทึกเรื่องต่างๆ เช่นเดียวกับตราสินค้า ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการถูกพูดถึง
ผ่านประสบการณ์ของผู้ใช้งานทางสื่อสังคมออนไลน์ เหล่านี้ท าให้พ้ืนที่ดังกล่าวกลายเป็นแหล่งข้อมูล 
ที่ส าคัญของตราสินค้าในการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมมาใช้ผลักดันตราสินค้าให้มีประสิทธิภาพ          
มากยิ่งขึ้น 

 สุวิทย์ เมษิณทรีย์ (2559) ได้ให้แนวคิดหลักของประเทศไทยในยุคสังคมดิจิทัลไว้ว่า 
เป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะโดยมนุษย์อัจฉริยะ (Smart Industry : Smart People) หมายถึง          
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยหลักการของ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี ( ICT: 
Innovation, Creativity, Technology) เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการสร้างคุณค่า (Value-
Based Economy) ซึ่งฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับธุรกิจขนาดย่อม (2561) ก็ได้ให้ความเห็นที่
สอดคล้องกันไว้ว่า จุดมุ่งหมายของกลยุทธ์ที่ใช้ในการตลาดที่ส าคัญ นอกจากการท าให้ผู้บริโภค
ทั่วไปกลายเป็นลูกค้าก็คือการสร้างความผูกพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า ด้วยการใช้ความ
เชื่อมโยงจากผลิตภัณฑ์เป็นตัวช่วยสร้างคุณค่าให้ตราสินค้ามีความโดดเด่น  เกิดความแตกต่าง
ระหว่างตราสินค้าคู่แข่ง โดยการวางต าแหน่งของตราสินค้าให้เกิดความชัดเจนในความต้องการ 
ตอบสิ่งคาดหมายของลูกค้าใหม่ และรักษาความรู้สึก ประสบการณ์ร่วมของลูกค้าเดิม 

 ปิยะชาติ อิศรภักดี (2560) ได้กล่าวถึงการเป็นผู้บริโภคยุคดิจิทัล (Netizen Internet 
Citizen) เป็นการเปิดโอกาสส าหรับการท าการตลาดในรูปแบบใหม่มากมายหลายวิธี ผู้บริโภคให้
ความส าคัญและต้องการสินค้าที่เหมาะกับความเป็นตัวตนมากขึ้น ท าให้การท าการตลาดต้องเปลี่ยน
จาก คนหมู่มาก (Mass Marketing) มาเป็นการตลาดแบบกลุ่มเฉพาะ (Mass Customization 
Marketing) ท าให้ในแต่ละตราสินค้าจะต้องมีรุ่น (Variants) มากขึ้น ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลต้องการ
ประสบการณ์ใหม่ พร้อมจะทดลองสินค้าใหม่ ที่ผู้บริโภคเชื่อว่าสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นที่
ยอมรับของสังคม  
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 จึงสรุปได้ว่าผู้บริโภคในยุคดิจิทัลให้ความส าคัญกับความหมายของตราสินค้าเป็นส าคัญ 
มองหาตราสินค้าที่มีความจริงใจ ต้องการความรู้สึกว่าตนเองเป็นใครเมื่อใช้สินค้าภายใต้ตราสินค้าใด
สินค้าหนึ่งที่มีความหมายอย่างชัดเจน ท าให้ผู้ประกอบการในแต่ละตราสินค้าต้องเฝ้าระวังอยู่
ตลอดเวลาแบบ “24/7” กล่าวคือ การเฝ้าระวังทุกเวลาของแต่ละวันและทุกวันของแต่ละสัปดาห์ 
ทั้งนี้เพราะผู้ประกอบการไม่อาจควบคุมเรื่องราวเกี่ยวกับตราสินค้าของตนเองได้อีกต่อไป แต่ผู้บริโภค
จะมีอ านาจในการควบคุมได้มากกว่าจากการรับข่าวสารและสนทนาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จึงเป็นยุค
ที่ธุรกิจจะอาศัยเพียงการสร้างตราสินค้า (Brand Building) โดยฝ่ายการตลาดแต่เพียงอย่างไม่ได้อีก
ต่อไป แต่จะต้องอาศัยกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชมตราสินค้าช่วยกันท านุบ ารุงถนอมตราสินค้า (Brand 
Curationg) โดยเรียกยุคนี้ว่า “ยุคที่ผู้บริโภคเป็นผู้ควบคุมเรื่องราวของตราสินค้า” (The Era of 
Consumer Controlled Data) ผู้ประกอบการไม่ใช่เพียงแต่ใช้ข้อมูลในการพัฒนาสินค้าและบริการ 
แต่ยังต้องติดตามสืบค้นปฏิกริยาของลูกค้าและของผู้บริโภคที่ยังไม่ใช่ลูกค้า เมื่อการพัฒนาสินค้าและ
การบริการเริ่มจากการใช้ข้อมูลที่เป็นการเสนอแนะของลูกค้า การวิเคราะห์ผลของการด าเนินธุรกิจ
ต้องเริ่มจากการพิพากษ์วิจารณ์สินค้าและบริการของลูกค้าเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือการสร้างคุณค่าให้
เหนือกว่าคู่แข่งรายอ่ืน 

 บาร์ จอร์แดน (2017) ได้กล่าวถึงการปรับตัวของตราสินค้าให้เข้ากับผู้บริโภคยุคดิจิทัลไว้ว่า 
ตราสินค้าต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยในยุคดิจิทัลที่ให้ความส าคัญกับสิ่งที่
เป็นนวัตกรรม จากความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่ทันสมัย กล่าวได้ว่าเป็นการเปลี่ยน
จากการวางจุดยืนของตราสินค้าเพ่ือสร้างความแตกต่าง (Positioning) มาเป็นการสร้างความชัดเจน
เกี่ยวกับคุณลักษณะของตราสินค้า (Clarification) เปลี่ยนจากการสร้างตราสินค้า มาเป็นการสร้าง
บุคลิกของสินค้าให้สอดคล้องกับผู้บริโภค (Character) เปลี่ยนจากการสร้างความแตกต่างมาเป็นการ
สื่อสารเรื่องราวของแก่นสารความเป็นตราสินค้าหรือการสื่อ “Brand DNA”  

 เมื่อกล่าวถึง “Brand DNA” ปิยะชาติ อิศรภักดี  (2560) ก็ได้กล่าวว่า สิ่งที่ท าให้ตราสินค้า
ยุคดิจิทัลยังคงอยู่ได้นั้น คือการที่ตราสินค้ามีสถานะเทียบเท่ากับคน หรือ ตราสินค้าเปรียบเสมือนมี
ชีวิตเหมือนคน โดยหมายถึงความชัดเจนของตราสินค้าจากการมีชีวิตด้วยทฤษฎีมนุษย์รูปนิยมของ
ตราสินค้า(Brand Anthropomorphism) หรือ ต้นแบบของตราสินค้า โดยการท าให้ตราสินค้ามี
ลักษณะและส่วนประกอบเหมือนกับมนุษย์ เช่น มีโครงสร้าง ร่างกาย ความคิด และจิตวิญญาณ  
องค์ประกอบดังกล่าว คือ การปลุกปั้นตราสินค้าให้มีทิศทางในรูปแบบไหน จน ไปถึง การสร้าง
ลิขสิทธิ์ให้กับตัวตราสินค้า เปรียบเสมือนมนุษย์  
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 ลักษณะของตราสินค้าที่มีชีวิต  
 ชีวสิทธิ วีระเมธีกุล และคณะ (2562) อธิบายถึงนวัตกรรมตราสินค้าสู่การสร้างตราสินค้าที่มี

ช ีว ิตคือรูปแบบหนึ ่งของนักการตลาดที ่ต ้องการสร้างค ุณค่าให ้ก ับตราสินค้าด ้วยการสร้าง 
“เรื ่องราว” และ “อัตลักษณ์” เพื่อท าให้ผู ้บริโภคที่รับรู ้ถึงตราสินค้ามีความรู้สึกเชื ่อมโยงกับ           
ตราสินค้ามากยิ่งขึ้น ท าให้ปัจจุบันตราสินค้าที่มีชีวิตมีองค์ประกอบได้แก่ 

 1. บุคลิกภาพของตราสินค้า (Brand Personality) เป็นลักษณะพื้นฐานของตราสินค้า
ที ่ผู ้บริโภคตีคุณค่าตั ้งแต่แรกเห็นเช่นสีสัน ความหรูหรา สนุกสนาน เหล่านี ้เป็นสิ ่งที ่ผู ้บริโภค
สามารถเข้าใจได้ตั้งแต่เห็นตราสินค้า โดยไม่ต้องมีค าบรรยายหรือเรื่องราวที่ต้องน าเสนอ เป็นสิ่งที่
เจ้าของตราสินค้าน าเสนอและออกแบบให้เป็นความรู้สึกแรกแก่ผู้บริโภคที่พบเห็น  

 2. บทบาทของตราสินค้า (Brand Role) คือสิ่งที่เจ้าของตราสินค้าก าหนดให้ตราสินค้า
เป็นในยุคดิจิทัล ตราสินค้าสามารถเป็นตัวแทนของประสบการณ์ เป็นเรื่องราว เป็นการแสดงออก
ถึงสถานะและคุณค่าของผู้ที่ใช้ตราสินค้าดังกล่าว ซึ่งด้วยนวัตกรรมตราสินค้าจะท าให้ผู้ที่ใช้ตรา
สินค้าที่มีชีวิต จะมีชีวิตที่มีคุณค่าตามตราสินค้าได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น  

 3. อัตลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Identity) เป็นลักษณะของข้อความหลัก (Key 
Message) ที ่เจ้าของตราสินค้าวางเอาไว้แต่แรก เพื่อให้ผู ้บริโภคที่เห็นตราสินค้าเข้าใจถึงสิ ่งที่         
ตราสินค้าสื่อได้ในทันทีซึ่งจะมีความสอดคล้องกับบุคลิกภาพในเชิงนวัตกรรมแล้วเทคนิคการออกแบบ
และการน าเสนอจะช่วยส่งเสริมให้อัตลักษณ์ของตราสินค้ามีมิติที ่น่าสนใจและเป็นที ่จดจ าได้           
มากยิ่งขึ้น 

 4. แก่นแท้ของตราสินค้า (Brand Essences) เป็นส่วนขยายของอัตลักษณ์ของตราสินค้าที่
แสดงออกในรูปแบบตัวแทนผลิตภัณฑ์และบริการของตราสินค้าดังกล่าว ด้วยนวัตกรรมตราสินค้า
จะท าให้สามารถสร้างเรื่องราวบนโลกดิจิทัลได้ท าให้เกิดข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้ามีความน่าสนใจ 
และผู้ที่รับรู้เรื่องราวดังกล่าวเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับตราสินค้าดังกล่าว  

 5. การเชื่อมโยงกับตราสินค้า (Brand Connection) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับ
ตราสินค้าผ่านการมีประสบการณ์เรื่องราว โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์และบริการมาก่อน ด้วย
นวัตกรรมในโลกดิจิทัล ยิ่งท าให้ตราสินค้าสามารถแสดงออกผ่านเรื่องราว และการออกแบบโดย
นักการตลาดและเจ้าของแบรนด์ที่จะท าให้ตราสินค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น  

 6. การสื่อสารตราสินค้า (Brand Storytelling) เป็นเนื้อหา (Content) ที่เจ้าของตราสินค้า      
รู ้และเข้าใจ มาสร้างในรูปแบบที ่ท าให้ผู ้บริโภค หรือกลุ ่มเป้าหมายเข้าใจได้ง ่ายมากยิ ่งขึ ้น 
โดยเฉพาะในทางนวัตกรรมตราสินค้าแล้ว สื ่อสังคมออนไลน์ที ่มีเทคโนโลยีในการน าเสนอที่
หลากหลายดังกล่าว สามารถน าเสนอคุณค่าตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและมีส่วนเชื่อมโยงหากันได้ดี
มากยิ่งขึ้น 
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 7. ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) เป็นส่วนประกอบดั ้งเดิมที ่ตราสินค้า
กระท ากับกลุ่มเป้าหมายในลักษณะของความสัมพันธ์ที่กลุ่มเป้าหมายมีต่อตราสินค้า และการตอบ
โจทย์ความต้องของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้นภายใต้ตราสินค้าดังกล่าว ซึ่งความ
ภักดีดังกล่าวเกิดจากการรับรู้ในคุณค่าที่ได้จากตราสินค้าดังกล่าว ซึ่งตราสินค้าที่ผ่านนวัตกรรม
ต่างๆ ยิ่งผลักดันให้เกิดคุณค่ามากยิ่งขึ้นได้ 

 8. กลยุทธ์ของตราสินค้า (Brand Strategic) คือแนวทางของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยมีตราสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน 
ซึ่งในยุคดิจิทัล ด้วยสื่อสังคมออนไลน์และการด าเนินการต่างๆ ตราสินค้าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ถูก
พัฒนาและมีแนวทางในการสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดคุณค่าใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น  
  
 จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องข้างต้นสรุปได้ว่า นวัตกรรมตราสินค้านั้นคือ การสร้างคุณค่า
ใหม่ให้กับตราสินค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์ และเปลี่ยนคุณค่าใหม่นั้น เป็นมูลค่าได้ในที่สุด โดย
ตราส ินค้านั ้น เป ็นได ้ทั ้งสิ ่งที ่จ ับต ้องได ้ ที ่หมายถึงต ัวผล ิตภ ัณฑ์ที ่ให ้ค ุณค่าด ้านการใ ช ้งาน 
(Functional Benefits) และสิ ่งที ่จ ับต้องไม่ได้ ที ่หมายถึง การรับรู ้ประสบการณ์ที ่ให ้ค ุณค่า
ทางด้านอารมณ์ (Emotional Benefits) โดยคุณค่าเหล่านี้จะถูกสื่อสารออกมาในรูปแบบของ 
Brand DNA ซึ่งเป็นสร้างตราสินค้าให้มีชีวิตเปรียบเสมือนบุคคลคนหนึ่งที่มีลักษณะการแสดงออก 
มีการกระท า มีการปฏิสัมพันธ์ มีการสื่อสาร เพื่อให้ผู้บริโภคนั ้นรับรู้ได้ถึงคุณค่าของตราสินค้า 
โดยเฉพาะทางด้านอารมณ์ที ่มีผลต่อการสินใจของผู้บริโภค ในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ ตราสินค้า          
บาเลนเซียก้า มีลักษณะขององค์ประกอบของตราสินค้าที่มีชีวิตที่ชัด เจนในการศึกษาเกี่ยวกับการ
รับรู้สินค้าของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 
 
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ (Perception) 

 ความหมายของการรับรู้ 
 ปิยะนันท์ บุญณะโยไทย (2556) กล่าวว่า การรับรู้ คือการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด 

ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละบุคคล ซึ่งผ่านกระบวนการตีความ หรือ
แปลความหมายข้อมูลสิ่งเร้าจากอวัยวะรับความรู้สึก แล้วแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจจากการ
ตีความนั้น และน าไปสู่การตอบสนองต่อไป 

 ศรัณยู มณีรอด และพัชนี เชยจรรยา (2561) ให้ความหมายของการรับรู้ คือ การแสดงออกโดย
พฤติกรรมทางกาย ทั้งการพบเห็น การได้ยิน หรือการแสดงออกโดยพฤติกรรมทางใจ เช่น ความคิด 
ประสบการณ์ และทัศนคติ หรือสิ่งเร้ากับการตอบสนอง ทั้งนี้เมื่อได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่อง
เทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานของผู้คนที่เก่ียวข้องแวดล้อมกับเทคโนโลยี  
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 ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2558) กล่าวว่า การรับรู้เป็นกระบวนการ และความเข้าใจ

ของบุคคลซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน ได้แก่ ความเชื่อ ประสบการณ์ อารมณ์ และปัจจัยภายนอกที่

เป็นสิ่งกระตุ้นกระทบประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การได้กลิ่น การได้ยิน การได้เห็น การได้รูสึก และ

การได้รสชาติ  

 รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548) กล่าวว่า การรับรู้เป็นกระบวนการซึ่งบุคคลได้ท าการ

เล ือกสรร (Select) จ ัดระเบ ียบ  (Organize) และต ีความ  ( Interpret) เกี ่ยวก ับสิ ่งกระตุ ้น 

(Stimulus) หรือข้อมูลที่ตนได้รับ 

 หฤทัย ค าภา ฉัตรปารี อยู่เย็น และ เมทินี รัษฎารักษ์ (2556) การรับรู้ หมายถึง การ

จัดการ การระบุ และการตีความข้อมูลจากการใช้ประสาทสัมผัสในการรับรู้และการเข้าใจถึง

ข้อมูลที่ได้รับผ่านการน าเสนอจากแหล่งภายนอก หรือสภาพแวดล้อม การรับรู้สามารถเกิดขึ้น

ผ่านระบบประสาทที ่เป็นผลมาจากการกระตุ ้นทางร่างกายจากสภาพแวดล้อมภายนอก  เช่น              

การมองเห็น การได้ยิน การได้สัมผัส และการได้รับรู้รสชาติ 

 รุ่งทิวา จินดาศรี และ ลินจง โพชารี (2559) ให้ความหมายของการรับรู้ คือ กระบวนการ         

ที่ผ่านการตีความจากการจัดระเบียบข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่แต่ละบุคคลมอง และท าความ

เข้าใจต่อสิ่งที่อยู่รอบตัวที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ถึงแม้ว่าจะเจอสิ่งเร้าสิ่งเดียวกัน 

 นุสรา บูรณะวงศ์ (2558) กล่าวว่า การรับรู้ คือ กระบวนการที่บุคคลตอบสนองต่อสิ่งที่

เกิดจากการกระตุ้น โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั ้ง 5 ประกอบกับประสบการณ์ หรือความรู้เดิม 

เพื่อใช้ในการเลือกรับ จัดระเบียบ และแปลความหมายของข้อมูลที่ได้รับตามความเข้าใจของแต่

ละบุคคล แล้วเก็บสะสมไว้ในความทรงจ า 

 Qiong, (2017) ระบุว่า การรับรู้เป็นมีกระบวนการประมวลผลจากความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับ

แนวคิดและความคาดหวังของบุคคล กลไกการบูรณาการ และคัดเลือกที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้  โดยมี

ทัศนคต ิความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมวัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ 

 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการในการประมวลผลจาก

ความรู้สึก ความรู้ และความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการเลือกสรร จัดระเบียบ และ

การแปลความหมายข้อมูลสิ่งเร้า ความแตกต่างในการรับรู้ของแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน

ที่เป็นความเชื่อ ประสบการณ์ และอารมณ์ รวมถึงปัจจัยภายนอกที่เป็นสิ่งกระตุ้นประสาทสัมผัส 
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 องค์ประกอบของการรับรู้ 
 วิภาพร มาพบสุข (2540) ได้กล่าวถึง การรับรู้ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ

แรก คือ สิ่งเร้าที่จะรับรู้ เช่น รูป รส กลิ่น เสียง องค์ประกอบที่ 2 คือ ประสาทสัมผัส และความรู้สึก
สัมผัส เช่น หู ตา จมูก ลิ้น ผิวหนัง องค์ประกอบที่ 3 คือ ประสบการณ์เดิม หรือความรู้เดิมเกี่ยวกับ
สิ่งเร้าที่ได้สัมผัส และองค์ประกอบสุดท้าย คือ การแปลความหมายจากสิ่งที่สัมผัส เช่น ขณะขับรถ
เมื่อเห็นสัญญาณไฟแดงท่ีสี่แยก หมายถึง ให้หยุดรถ เป็นต้น 

 ลักขณา สริวัฒน์ (2549) ระบุว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลประกอบด้วย 
ความตั้งใจ การเตรียมพร้อมที่จะรับ และความต้องการ ดังนี้ 

 1. ความตั้งใจ คือ การเอาใจใส่ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจของคน
สามารถแยกออกเป้น 2 ส่วนคือ สิ่งเร้าภายนอกที่เป็นคุณสมบัติของสิ่งเร้าภายนอกที่ดึงดูความตั้งใจ
หรือความสนใจ และสิ่งเร้าภายใน ได้แก่ความสนใจ ความต้องการ หรือความหวัง ทั้งนี้ สิ่งเร้าภายใน
ยังสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความสนใจชั่วขณะที่เป็นความสนใจที่มีอยู่ในขณะนั้น ๆ และ 
ความสนใจที่ติดเป็นนิสัยที่เป็นความพร้อมที่จะเลือกสนใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความสนใจเดิมของตน  

 2. การเตรียมพร้อมที่จะรับ เป็นสภาพของจิตใจที่สงบ และแน่วแน่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียง           
สิ่งเดียว จึงท าให้การรับรู้พร้อมที่จะเกิดข้ึนได้  

 3. ความต้องการ คือ สภาวะจิตใจที่อยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนั้นเมื่อเกิดความอยากได้            
การรับรู้ที่เกิดข้ึนก็จะมีประสิทธิผล  
 

 กระบวนการรับรู้ 
 สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ (2547) กล่าวว่า กระบวนการับรู้มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก

เป็นการเปิดรับสัมผัสสิ่งเร้าของประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่ท าหน้าที่ในการรับข้อมูล ขั้นตอนที่สองเป็นการ
ให้ความสนใจที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความตั้งใจ หรือเห็นถึงความจ าเป็นของสิ่งเร้านั้น และ และขั้นตอน
สุดท้ายเป็นการตีความและท าความเขา้ใจ หรือการแปลความของสิ่งเร้าที่ได้คัดเลือกแล้ว  

 Sangeeta (2013) ได้ท าการศึกษากระบวนการรับรู้ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนคือ 
ขั้นตอนแรกเป็นการเลือกรับรู้ของบุคคลหลังจากมีสิ่งเร้ามากระทบ โดยบุคคลนั้นจะท าการเลือกสรร
ตามความสนใจหรือความต้องการของตนเอง ขั้นตอนที่สอง เป็นการจัดระเบียบองค์ประกอบการรับรู้
ของบุคคล ด้วยการจัดข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมเข้าด้วยกันให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้น เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างถูกต้อง และขั้นตอนที่สามเป็นการตีความหมาย หรือการแปล
ความหมายจากข้อมูลที่ได้รับของบุคคล เพ่ือท าความเข้าใจว่าสิ่งเร้าที่ได้รับมานั้นคืออะไร โดยความ
เข้าใจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละบุคคล 
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 ลักขณา สริวัฒน์ (2549) กล่าวว่า กระบวนการรับรู้เกิดขึ้นจากสิ่งเร้าภายนอกที่เข้ามา
กระทบระบบประสาทสัมผัสที่ท าหน้าที่รับความรู้สึก  แล้วส่งข้อมูลความรู้สึกนั้นไปยังสมอง                 
ซึ่งประสาทสัมผัสประกอบด้วย การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้รส และการสัมผัสผิว  

 1. การมองเห็นเกิดผ่านทางสายตา เมื่อมีสิ่งเร้า คือแสง และแสงกระตุ้นเซลล์ประสาทรับ
ความรู้สึก ในจอตา เซลล์ประสาทตาจะน าความรู้สึกที่ตาส่งไปยังสมองเซลล์ประสาทที่สมองจะส่ง
กระแสความรู้สึก กลับมาที่ประสาทการมองเห็น 

 2. การได้ยิน เกิดผ่านทางหู เมื่อมีการสั่นสะเทือน หรือคลื่นเสียงเป็นตัวกระตุ้นที่อวัยวะ
การรับรู้ทางเสียง รับกันเป็นทอดๆ จากหูส่วนนอก หูส่วนกลาง หูชั้นใน ซึ่งของเหลวที่อยู่ในโพรงหู
เป็นรูปหอยทากจะรับประสาทความรู้สึกแล้วส่งไปยังกระแสประสาทน าความรู้สึกสู่สมองผ่าน
ประสาทการได้ยิน  

 3. การได้กลิ่น เกิดจากสิ่งเร้าจ าพวกสารเคมีที่ลอยอยู่ในอากาศไปกระตุ้นให้เกิดกระแส
ประสาทที่ส่งผลต่อไปยังอวัยวะส่วนกลาง กระแสประสาทจะส่งไปยังสมองส่วนหน้าซึ่งจะท าหน้าที่
เกี่ยวกับกลิ่น  

 4. การรู้รส เกิดจากสิ่งเร้าที่เป็นสารเคมีไปกระตุ้นปุ่มรับรู้รสที่มีกระจายอยู่บริเวณลิ้น ซึ่งผิว
ด้านบน และข้างลิ้นจะมีเซลล์ประสาทรับความรู้สึกรวมกันเป็นปุ่มเล็ก ๆ  ปุ่มเหล่านี้สามารถ
ตอบสนองต่อรสพ้ืนฐาน 4 รส คือ รสหวาน รสเปรี้ยว รสขม และรสเค็ม  

 5. การสัมผัสผิว การรับรู้จากการสัมผัสเกิดขึ้นจากผลของการกระท าของตัวรับความรู้สึก  
3 ส่วนที่ ท างานร่วมกัน คือ แรงกด อุณภูมิ และความเจ็บปวด ทั้งนี้ การสัมผัสผิวยังมีความรู้สึก
เคลื่อนไหว และการทรงตัว ความรู้สึกการเคลื่อนไหวเป็นการที่เรารู้ว่าขณะนี้อวัยวะใดท างานอะไร 
โดยมี ตัวประสาทรับความรู้สึกการเคลื่อนไหวอยู่ทั่วไปในกล้ามเนื้อ และข้อต่ออวัยวะต่าง ๆ  ใน
ร่างกายท าหน้าที่ส่งข้อมูลการเคลื่อนไหวรับภาระน้ าหนัก สภาวะการหดตัวและการคลายตัวของ
กล้ามเนื้อไปสู่สมองท าให้ สมองรับรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา 

 จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องข้างต้นสรุปได้ว่า การรับรู้เป็นกระบวนการในการประมวลผล
จากความรู้สึก ความรู้ และความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการเลือกสรร จัดระเบียบ 
และการแปลความหมายข้อมูลสิ่งเร้า ความแตกต่างในการรับรู้ของแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กับปัจจัย
ภายในที่เป็นความเชื่อ ประสบการณ์ และอารมณ์ รวมถึงปัจจัยภายนอกที่เป็นสิ่งกระตุ้นประสาท
สัมผัส โดยความตั้งใจ การเตรียมพร้อมที่จะรับ และความต้องการเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ที่จะน าไปสู่การตอบสนองต่อไป ทั้งนี้ การสร้างการรับรู้ต่อสินค้าให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคนั้นมี
ขั้นตอนและกระบวนการที่ซับซ้อน และการสร้างการรับรู้ตราสินค้าให้เกิดขึ้นเพ่ือน าไปสู่การซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด าเนินงานทางธุรกิจ ดังนั้น ผู้ศึกษางานวิจัยจึงท าการศึกษาถึง 
ปัจจัยการรับรู้สินค้าตราบาเลนเซียก้าของผู้บริโภคในประเทศไทย 
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2.8 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ศิวรี อรัญนารถ (2558) ได้ท าการศึกษางานวิจัยเรื่องนวัตกรรมตราสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ : 

ทุนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ส าหรับผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นเอเชียด้วยการวิจัยในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพควบคู่กับการสร้างสรรค์ผลงาน ผลการศึกษางานวิจัยพบว่าหลักการในการสร้างตราสินค้า
แฟชั่นไลฟ์สไตล์ โดยมีการสนับสนุนต้นทุนในเชิงวัฒนธรรมที่ประกอบไปด้วยปัจจัยสี่ส่วนดังต่อไปนี้ 
(1) ปัจจัยการจัดสรรกลุ่มผู้บริโภคตามคุณลักษณะไลฟ์สไตล์ที่สะท้อนถึงความชอบในสินค้าแฟชั่น 
และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟชั่น (2) ทุนวัฒนธรรมที่เป็นแนวทางในการผลิตภัณฑ์สินค้าในกลุ่ม
แฟชั่นที่ ได้รับอิทธิพลมาโดยถูกแสดงออกในรูปแบบผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปและมูลค่าทางจิตใจ                
(3) นวัตกรรมที่แฝงมากับวัฒนธรรมที่เป็นส่วนแสดงให้เห็นถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย
เหล่านั้นที่ใช้สินค้าแฟชั่น และ (4) ความสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมายกับสินค้าแฟชั่นการน าเสนอที่
กลมกลืนกับวัฒนธรรมที่ใช้ชีวิตประจ าวัน 

 
 คมเอก กวินอัครฐิติ (2557) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องนวัตกรรมการคาดคะเนแนวโน้มแฟชั่น

โดยใช้การค้นคืนภาพด้วยเนื้อหาด้วยการท าแบบสอบถามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง                      
เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์จ านวน 396 คน ผลการศึกษางานวิจัยพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มผู้บริโภคสินค้าแฟชั่น
ได้สามกลุ่ม ได้แก่กลุ่มแรกคือผู้บริโภคเชิงรุก กลุ่มผู้บริโภคเชื่องช้า และกลุ่มผู้บริโภคที่ปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อม ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคเชิงรุกจะมีขนาดใหญ่ที่สุด เป็นกลุ่มที่ติดตามแฟชั่นจากทุกแนวโน้ม
แฟชั่นและเมื่อพิจารณาถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่มผู้บริโภคเชิงรุกและ
กลุ่มผู้บริโภคที่ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมมากที่สุด คือ สื่ออินเทอร์เน็ตที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อ
แฟชั่นในระดับสูงสุดกับประชากรร้อยละ 81.05 จากกลุ่มตัวอย่าง และในด้านเทคนิคการวิเคราะห์
ปัจจัยผู้วิจัยสามารถตัวแปรจากทั้งหมด 12 ตัวแปรเหลือเพียง 3 กลุ่มปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่มองเห็น 
ปัจจัยที่มองไม่เห็น และปัจจัยของรสนิยมแฟชั่นส่วนตัวและกฎทางสังคม โดยปัจจัยที่มองเห็น             
มีอิทธิพลกับการเลือกแฟชั่นมากกว่าปัจจัยอ่ืนๆ สรุปได้ว่าสื่ออินเทอร์เน็ตนั้นเป็นตัวแปรส าคัญ             
ที่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกสินค้าแฟชั่นมากท่ีสุด 
 

 อรรถพนธ์ พงษ์เลาหพันธุ์ (2561) ได้ท าการศึกษางานวิจัยเรื่องนวัตกรรมอัตลักษณ์ตราสินค้า
แฟชั่นไลฟ์สไตล์ส าหรับสตรีสูงวัย โดยได้ผลสรุปว่าประเภทการแต่งกายของสตรีสูงวัยแบ่งออกได้เป็น
สามกลุ่มแรกได้แก่กลุ่มทันสมัยตามกระแสนิยม ถัดมาคือกลุ่มพ้ืนถิ่นวัฒนธรรม และสุดท้ายกลุ่ม
หรูหราอ่อนหวาน โดยเป็นผลจากการศึกษาพฤติกรรมและแนวคิดด้านการแต่งกายของกลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมาย แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าผู้บริโภคสตรีสูงวัยจะมีรูปแบบการแต่งกายที่ชัดเจน การสร้าง            
ตราสินค้าส าหรับกลุ่มผู้บริโภคสตรีสูงวัยจะประสบความส าเร็จได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยทางด้าน             
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การออกแบบ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ของสินค้า การสื่อสารทางการตลาด และที่ส าคัญที่สุด
คือการน าเสนอรูปแบบของเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ที่ตรงกับความนิยมของ
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว อีกทั้งยังต้องมีความทันสมัย เหมาะกับกระแสนิยมในช่วงนั้นๆ  ไม่ต้องการให้
ตนเองดูล้าหลัง ในทางตรงข้ามกลับมีความต้องการให้ตนเองดูมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและยังมี
ความต้องการตราสินค้าที่น าเสนอขายผลิตภัณฑ์เพ่ือตนเองในทางอ้อม ไม่ต้องการลักษณะ           
การน าเสนอขายแบบตรงไปตรงมา 

 
 ภารดี ผิวขาว (2558) ได้ท าการศึกษางานวิจัยเรื่องคุณค่าตราสินค้า ทัศนคติของผู้บริโภคที่

มีต่อตราสินค้า และความเกี่ยวพันในเรื่องแฟชั่น ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นตราสินค้า                
เกรฮาวด์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณโดยการท าแบบสอบถาม
ทั้งหมด 200 คน แบ่งเป็นเพศชาย 76 คน และเพศหญิง 124 คน ผลการศึกษางานวิจัยพบว่า คุณค่า
ตราสินค้าด้านความจงรักภักดี ปัจจัยด้านทัศนคติ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นตราเกรฮาวด์  
ในขณะเดียวกันพบว่าปัจจัยด้านความเกี่ยวพันในเรื่องแฟชั่นไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่น  
ตราเกรฮาวด์ กล่าวได้ว่าทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อในตราสินค้า 
ผู้บริโภคจะมีความตั้งใจซื้อเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเมื่อระดับความเกี่ยวพันของผลิตภัณฑ์และทัศนคติเชิงบวก 
ที่มีต่อตราสินค้าอยู่ในระดับสูง 

 
  ศศินภา เลาหสินณรงค์ (2557) ได้ท าการศึกษางานวิจัยเรื่องคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อ (ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการ และ การตัดสินใจซื้อ) สินค้าแบ
รนด์เนมแท้ ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการท าแบบสอบถามโดยผลการศึกษาพบว่าคุณค่าตรา
สินค้าด้านการรับรู้คุณภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นมากที่สุดในประเด็น
เรื่องสินค้าแบรนด์เนมแท้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี ทนทาน และ มีอายุการใช้งานได้นาน ล าดับถัด
มาเป็นความคิดต่อความตั้งใจ สนใจ ความต้องการและการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมแท้โดย
รวมอยู ่ในระดับมาก โดยมีความเห็นมากที ่ส ุดในประเด็นเรื ่องความประณีตในการผลิตและ
คุณภาพของวัสด ุที ่ใช ้ในการผลิตของสินค้าแบรนด์เนมแท้ม ีผลต่อความต้องการซื ้อส ินค้า                   
แบรนด์เนมแท้ 
 

 ฐิติมา ศรีเจริญ (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยความต้องการความเป็นเอกลักษณ์  
การรับรู้คุณค่าตราสินค้า และการตระหนักรู้ในแฟชั่นที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นระดับหรู
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณโดยการท าแบบสอบถามทั้งหมด 280 คน 
แบ่งเป็นเพศชาย 100 คน และ เพศหญิง 180 คน ผลการศึกษางานวิจัยพบว่า ปัจจัยการตระหนักรู้
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ในแฟชั่นส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นตราสินค้าระดับหรูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
มากท่ีสุด ปัจจัยล าดับที่สองได้แก่ การรับรู้คุณค่าตราสินค้าด้านคุณค่าทางสังคม และปัจจัยล าดับที่สาม
ได้แก่การรับรู้คุณค่าตราสินค้าด้านประโยชน์การใช้งาน แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการหรือผู้มีความ
เกี่ยวข้องทางธุรกิจตราสินค้าระดับหรูควรมุ่งผลิตสินค้าแฟชั่นระดับหรูโดยค านึงถึงประโยชน์หลัก 
คุณสมบัติ คุณภาพ และการใช้ประโยชน์ 

 
 รัตนา กวีธรรม (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้า ค่านิยมของลูกค้าและทัศนคติ

ต่อตราสินค้าระดับหรูที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าระดับหรู หรือ สินค้าแบรนด์เนมของผู้บริโภค 
ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณโดยการท าแบบสอบถาม มีจ านวนผู้ท าแบบสอบถามทั้งหมด 330 คน เป็น
เพศชาย 76 คน และเพศหญิง  254 คน ผลการศึกษางานวิจัยพบว่าปัจจัยด้านทัศนคติต่อตราสินค้า
ระดับหรูด้านการมีส่วนร่วมในแฟชั่น ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าระดับหรูของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครมากที่สุด โดยสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าการใช้สินค้าระดับหรูที่ก าลังเป็นกระแสนิยม
ในปัจจุบันถือเป็นการมีส่วนร่วมในด้านแฟชั่น และปัจจัยล าดับที่สองได้แก่ คุณค่าตราสินค้าด้านการ
ตระหนักรู้ในตราสินค้า แสดงให้เห็นว่าตราสินค้า (Branding) แม้จะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้แต่
การสร้างความแตกต่างให้ตราสินค้าเพ่ือแสดงให้เห็นคุณค่าตราสินค้า จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความ
ตั้งใจซื้อในตราสินค้านั้นได้ ประกอบกับการใช้การสื่อสารแบบบูรณาการด้วยเครื่องมือใหม่ๆ  และ           
กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ที่เหมาะสมกับตราสินค้านั้นๆ 

 
 หวง อู๋ ยี่ (2558) ภาพลักษณ์ประเทศฝรั่งเศสและการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ากระเป๋า 

แบรนด์เนมต่อความภักดีในตราสินค้ากระเป๋าแบรนด์เนมฝรั่งเศสในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยการวิจัย
เชิงปริมาณมีจ านวนผู้ท าแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน เป็นเพศชาย 51 คน และเพศหญิง 349 คน 
ผลการศึกษางานวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ประเทศฝรั่งเศสมีอิทธิพลในทางบวกต่อความภักดีในตรา
สินค้ากระเป๋าแบรนด์ฝรั่งเศสของลูกค้าประกอบด้วยห้าด้าน ได้แก่ ด้านวัตถุดิบ ด้านความรู้ความ
ช านาญ ด้านเทคโนโลยีการผลิต ด้านฝีมือแรงงาน และด้านสังคม การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า
กระเป๋าแบรนด์เนมฝรั่งเศส มีอิทธิพลในทางบวกต่อความภักดีในตราสินค้ากระเป๋าแบรนด์เนม
ฝรั่งเศสห้าด้านเช่นกัน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะ ด้านคุณประโยชน์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และด้านการสื่อสารการตลาด 
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 ภาสวรรณ ธีรอรรถ (2555) ได้ท าการศึกษางานวิจัยเรื่องบุคลิกภาพและค่านิยม ที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคเพศหญิง ในการเลือกซื้อกระเป๋าหลุยส์  วิตตอง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณมีจ านวนผู้ท าแบบสอบถามทั้งหมด 178 คน พบว่าผู้บริโภค
เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีอาชีพที่
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อกระเป๋าหลุยส์ วิตตองด้านความถี่ในการซื้อ และด้านการกลับมาซื้อที่
แตกต่างกัน และพบว่าบุคลิกภาพชอบความหรูหราแนะเน้นสินค้าน าสมัย มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อกระเป๋าหลุยส์ วิตตองในระดับปานกลาง กล่าวสรุปได้ว่า บุคลิกภาพรักสวยรัก
งาม กล้าแสดงออก ชอบเป็นจุดสนใจ ชอบเป็นผู้น าแฟชั่น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
กระเป๋าหลุยส์ วิตตองของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 ปฐมาพร เนตินันทร์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของการเปิดรับข้อมูลผ่านเครื่องมือ

สื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของ Gen Y โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่วง 21-36 ปี 
การศึกษางานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาลักษณะและระดับการเปิดรับเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดทั้งหมด 39 สื่อ หรือ 4 กลุ่มประเภทสื่อ กับความสัมพันธ์ของระดับการแสดงพฤติกรรมการ
ซื้อใช้ 20 ประเภทสินค้าของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายโดยใช้สถิติแบบสหสัมพันธ์ ผลการศึกษางานวิจัย
พบว่าเจนเนอเรชั่นวายมีลักษณะและระดับการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดครบทุกสื่อ โดยสื่อ
กลุ่มอินเทอร์เน็ต มีการเปิดรับเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในระดับมาก กลุ่มสื่อใหม่เป็นล าดับที่สอง กลุ่มสื่อ
บุคคลเป็นล าดับที่สาม ล าดับสุดท้ายได้แก่กลุ่มสื่อดั้งเดิม และมีลักษณะการแสดงพฤติกรรมการซื้อใช้
ครบทุกกลุ่มสินค้า กล่าวสรุปได้ว่าผู้บริโภคยุคใหม่เปรียบเสมือมนุษย์ครึ่งม้า เนื่องจากพฤติกรรมการ
บริโภคและเปิดรับสื่อต่างๆ อยู่ในระยะก าลังข้ามผ่านจากยุคเก่าสู่ยุคใหม่จึงผสมผสานการเปิดรับจาก
สื่อดั้งเดิมและสื่อไซเบอร์เป็นผู้บริโภคยุคใหม่ลูกผสม เรียกว่า พฤติกรรม Multitasking หมายถึง 
เปิดรับสื่อมากกว่า1ประเภทขึ้นไป  

 
 นันทพร เขียนดวงจันทร์ (2561) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ของกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายพฤติกรรมผู้บริโภคในการ
ซื้อสินค้าผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มคนในเจเนเรชันวาย ซึ่งมีช่วงอายุระหว่าง 25-39 ปี ที่อยู่
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัย
เชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบและใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายจ านวนทั้งหมด 24 ราย โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ราย ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม ผลการศึกษา
พบว่า สินค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อ คือ สินค้าแฟชั่น ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอาง และ 
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อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เกิดจากสิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิดแรงจูงใจ ในการตั้งใจซื้อสินค้า ได้แก่ ปัจจัยทาง
การตลาด อาทิเช่น การส่งเสริมทางการตลาด รูปลักษณ์ของสินค้า ราคาสินค้า และช่องทางการจัด
จ าหน่ายสินค้า ปัจจัยด้านเวลา ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ได้แก่ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสมาร์ทโฟน 
และคอมพิวเตอร์จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันส่งผลให้เกิดความตั้งใจซื้อสินค้าและเกิด
กระบวนการตัดสินใจซื้อ แต่ในขณะที่ปัจจัยด้านการตอบสนองของผู้บริโภคในเรื่องของช่วงเวลาใน
การซื้อสินค้า ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคแต่อย่างใด 

 
 Romeo & Gomez (2015) ได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าและความ

ตั ้ง ใจ ซื ้อ  (Brand Personality and Purchase Intention) ม ีว ัต ถ ุป ระส งค ์เ พื ่อ ว ิเค ร าะห์
ผลกระทบของบุคลิกภาพตรา สินค้าต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค และเพื่อศึกษาความแตกต่าง
บุคลิกภาพตราสินค้าระหว่าง ผู ้บริโภคที ่ใช ้ตราสินค้าและที ่ไม่ใช้ตราสินค้าทั ้ง 12 ตรา ผล
การศึกษาสรุปว่า บุคลิกภาพทันสมัย ร่าเริง บุคลิกภาพด้านความส าเร็จ บุคลิกภาพด้านความ
จริงใจ และบุคลิกภาพด้านความโก้หรู เป็นตัว แปรที ่ส าคัญของความตั ้งใจซื ้อของผู ้บริโภค 
นอกจากนี้บุคลิกภาพด้านอารมณ์ และบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ สามารถอธิบายถึงความตั้งใจซื้อ
ได้แต่มีผลในเชิงลบ จากผลการวิจัยจึงสามารถแบ่งหมวดหมู่ ของสินค้าได้และ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้บริโภคที่ไม่ได้ใช้ตราสินค้านั้น จะพบว่าผู้บริโภคที่ใช้ตราสินค้านั้นจะท าการประเมินบุคลิกภาพ
ตราสินค้าในระดับที่สูงกว่าในทุกคุณลักษณะ 

 
 ชนกพร ไพศาลพานิช และสราวุธ อนันตชาติ (2556) ท าการศึกษาอิทธิพลของวัตถุนิยม

และการตระหนักรู้ตนเองต่อพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรองของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย  
โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ ่มเป้าหมายที ่มีช่วงอายุอยู่
ในช่วงเจเนอเรชั่นวาย โดยอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการศึกษาพบว่า
กลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีความคิดเห็นในเชิงบวกกับประเด็นด้านวัตถุนิยมในประเด็นเรื่องของการ
เป็นผู ้ประสบความส าเร็จและเป็นศูนย์กลางของสังคมโดยอาศัยวัตถุที ่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าโดยปราศจากการไตร่ตรอง เช่นเดียวกับปัจจัยด้านการตระหนักรู้ตนเอง โดย
ดังกล่าวพบว่าประเด็นวัตถุนิยมสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโดยไม่ได้ไตร่ตรองมากกว่าปัจจัย
ด้านการตระหนักรู้ตนเอง 
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 ชยุตม์กันต์ พงศ์จิรกร และทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร (2561) ท าการศึกษาอิทธิพลของ          
การบริหารประสบการณ์ลูกค้าที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าในธุรกิจคลินิกเสริมความงาม โดย
ท าการศึกษาลูกค้าในธุรกิจเสริมความงานจ านวน 400 คน และใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
เส้นแบบพหุในการทดสอบสมมติฐาน การศึกษาครั้งนี้ได้จ าแนกความภักดีของลูกค้าเป็น 2 ด้าน
คือ ความภักดีเชิงทัศนคติ และความภักดีเชิงพฤติกรรม โดยผลการศึกษาพบว่า การบริหาร
ประสบการณ์ลูกค้าในด้าน กระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการบริการ และด้านการ
สื ่อสารมีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้า การบริหารประสบการณ์ลูกค้าในด้านกระบวนการ              
ด้านการสื่อสาร ด้านการบริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อความภักดีเชิงทัศนคติ
ของลูกค้า การบริหารประสบการณ์ลูกค้าในด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการบริการ ด้านการ
สื่อสาร และด้านพนักงาน มีอิทธิพลต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมของลูกค้า 

 
 ปริยา รินรัตนากร (2562 ) ท าการศึกษาความคาดหวัง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า ค่านิยมทางการศึกษา และการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของมหาวิทยาลัยในเขต
ภาคตะวันออก โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 40 คน และใช้การ
วิจ ัย เช ิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถามจ านวน 1,050 ต ัวอย ่าง ผลการศ ึกษาพบว่า               
ความคาดหวัง การรับรู้กลยุทธ์การสื่อสาร และภาพลักษณ์ตราสินค้า ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า     
ตราสินค้าของมหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออก ค่านิยมทางการศึกษาของประชาชนในเขต           
ภาคตะวันออก มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของมหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออก 

 
 ภูมิภัทร รัตนประภา (2558) ท าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้า 

ส่วนประสมทางการตลาด และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ไทย
ที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การสร้างความภักดีต่อตราสินค้า โดยรวบรวมแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด 
จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ไทย ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัย
ด้านคุณค่าตราสินค้า และปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ          
กลยุทธ์การสร้างความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ไทย 
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 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นท าให้เห็นว่า “ตราสินค้า” มีความส าคัญต่อ
การด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งในเรื่องการสร้างความพึงพอใจ การสร้างความจงรักภักดี รวมถึง
ส่งผลต่อกระบวนการในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ในการสร้างการรับรู้ตราสินค้าให้เกิดขึ้นในใจ
ของลูกค้าหรือผู ้บริโภคนั ้นมีองค์ประกอบอยู ่หลากหลายปัจจัย ทั ้งนี ้ ผู ้ศ ึกษาวิจัยได้ท าการ
สังเคราะห์ และสรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้างการรับรู้สินค้าไว้ในหัวข้อการสกัดตัวแปรและ
กรอบแนวคิดการวิจัยในล าดับถัดไป 
 
2.9 การสกัดตัวแปรและกรอบแนวคิดการวิจัย 
 2.9.1 การสกัดปัจจัย 

  จากการทบทวนวรรณกรรม และ ศึกษางานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง ท าให้สรุปได้ว่า             
มีการศึกษาที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการสร้างคุณค่าตราสินค้าอยู่มากมาย โดยเฉพาะกับสินค้า
ระดับหรู หรือ สินค้าแบรนด์เนม ซึ่งผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าการสร้างคุณค่าตราสินค้ามี
ความส าคัญต่อพฤติกรรมการซื ้อสินค้าของผู ้บริโภคเป็นอย่างมาก ประกอบกับในปัจจุบันที ่มี
วิวัฒนาการด้านการรับข้อมูลข่าวสารที่มากมายท าให้แต่ละตราสินค้าจึงต้องน านวัตกรรมเข้ามา
เป็นตัวช่วยผลักดัน และส่งเสริมด้านการสร้างคุณค่าต่าง ๆ แต่จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับตราสินค้าระดับหรูโดยภาพรวมแล้วตราสินค้าเหล่านั้นเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของความหรูหรา 
และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นที ่รู ้จักกันโดยทั่วไป ผู ้ศึกษางานวิจัยจึงมีความสนใจตราสินค้า          
บาเลนเซียก้า ที ่มีผู ้บริโภคเป็นกลุ ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) และมุ่งน าเสนอคุณค่าด้าน
ความแปลกใหม่เป็นหลัก ไม่ได้เน้นความหรูหราดังเช่นตราสินค้าอื ่น และยังคงราคาแพงใน
ท้องตลาด แต่ยังคงได้รับความนิยมจากกลุ่มหนึ่งเป็นอย่างดี ผู้ท าการศึกษางานวิจัยมีความสนใจที่
จะศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้สินค้าระดับหรู ตราบาเลนเซียก้าของกลุ่มผู ้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย 
เกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวยังคงสนใจในเรื่องการสร้างคุณค่าตราสินค้าของตรา
บาเลนเซียก้า ซึ่งยังไม่มีงานวิจัยใดที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับตราสินค้านี้ โดยตรง โดยท าการค้นคว้า
แนวคิด และทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องจากการศึกษาการรับรู้ความเป็นนวัตกรรมของตราสินค้าเพื ่อ            
การเพิ่มคุณค่า ส่งผลให้ผู ้บริโภคเกิดทัศนคติที ่ดีต่อตราสินค้าและรับรู้ถึงความเกี ่ยวพันแฟชั ่น           
ท าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าตราบาเลนเซียก้า โดยผู้ท าการศึกษาได้สรุปรายละเอียดไว้ใน
ตารางที่ 2 โดยผู้วิจัยได้น าตัวแปรที่สกัดได้ 25 ปัจจัยไปเป็นพื้นฐาน เพื่อเป็นทางสร้างประเด็น
ค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่มแบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi Structure Interview)  
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 2.9.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  กรอบแนวคิดในการศึกษางานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์การรับรู้สินค้าแฟชั่นระดับหรู

ตราต่างประเทศ ในกรณีศึกษาตราสินค้า บาเลนเซียก้า ในผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายได้แสดงถึง
ล าดับขั้นตอนการพัฒนาตัวแปรโดยเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือหาประเด็นการสนทนากลุ่ม 
และน าผลลัพธ์การจากสนทนากลุ่มสกัดและการทบทวนวรรณกรรม สกัดเป็นข้อค าถามใน
แบบสอบถาม สรุปเสร็จสิ้นจึงน ามาวิเคราะห์รวมกัน ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor 
Analysis) ออกมาปัจจัยการรับรู้สินค้าบาเลนเซียก้า ของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ดังแสดงภาพที่ 24 

 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 24 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
(Amarin 34 HD, 2562; J. W. Best, 1982; Bilge, 2015; Blackwell, Miniard, & Engel, 2005; Bowden, 2009; Chien S.-H. & Chen J.-J., 2010; J. W. Creswell & J. D. Creswell, 2018 ; Fairhurst, Good, & Gentry, 1989; Goldsmith & Emmert, 1991 ; GQ Thailand, 2560; Gronroos, 2013; Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010; Health Addict, 2562; Israeli Dar Nimrod, 2012; Kaiser, 1997; Kapook Hilight, 2560; Kim, 2012; Li Honglin, 2560; Lookbook, 2561; Marketeer, 2562; O’Cass, 2001; Qiong, 2017 ; Romeo & Gomez, 2015; Sangeeta, 2013; Sanook, 2561; SME Park, 2560; Thailand Creative and Design Center, 2561; The Matter, 2018; The Momentum, 2562; Vogue Beauty, 2560; กรมควบคมุโรค, 2563; กรวินทร์ กรประเสริฐ
วิทย์, 2557; กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562; กัญชพร คตูระกูล, 2561; กัมปนาท ปานสุวรรณ, 2558; กัลยา แก้วมา, 2560; กีรติ บันดาลสิน, 2558; เกรียงไกร กาญจนโภคิน, 2561; ข่าวสด, 2559 , 2561; คมเอก กวินอคัรฐิต,ิ 2557; ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2558 ; จิรวรรณ บุญมี, 2561; จุฑารัตน์ เกียรติรัศม,ี 2558; ชนกพร ไพศาลพานิช และสราวุธ อนันตชาต,ิ 2556b; ชยุตม์กันต์ พงศ์จิรกร และทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, 2561b; ชานนทร์ ศิริธร, 2554; ชินดนัย ศิริสมฤทัย, 2560; ชิสา โชติลดาคีติกา, 2559; ชีวสิทธิ วีระเมธีกุล ชนัญชิดา แก้วทิพยเนตร์ และ ฉัตรชัย สิริวาณีปกรณ์ , 2562; ชุษณะ เตชคณา, 2550; ฐิตมิา ศรีเจริญ, 2557; ดนชนก เบ่ือน้อย, 2559; เดชา เดชะวัฒนไพศาล กฤษยา นุ่มพยา จีราภา นวลลักษ์ และ ชนพัฒน์ ปล้ืมบุญ, 2557; ทองปัญญา ลพสุนทร, 2559; ธนานันท์ 
โตสัมพันธม์งคล, 2558; ธีระดา ภิญโญ, 2561; นัทธมน หมทอง, 2555; นันทพร เขียนดวงจันทร์, 2561; นิรัชยา เลิศเรืองฤทธิ์, 2557; นุสรา บูรณะวงศ์, 2558; ปฐมาพร เนตินันทร์, 2559; ประชาชาติธุรกิจ, 2560; ประสงค์ อุทัย สมบัติ ทีฆทรัพย์ วัฒนา เอกปมิตศิลป์ และศรัญญา แจ้งขา, 2561; ประเสริฐศรี, 2548; ปริยา รินรัตนากร, 2562b; ปิยะชาติ อิศรภักด,ี 2560; ปิยะนันท์ บุญณะโยไทย, 2556; พัชราภรณ์ พร่องพรมราช, 2559; พัชริตา สุภาพันธ,์ 2557; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, 2549 ; ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี, 2559; ภัทราวดี มากม,ี 2559 ; ภัสสร ปราชญากูล, 2560; ภัสสราณัฐ รวยธนาสมบัติ, 2558; ภาณุ อิงคะวตั, 2556; ภารดี ผิวขาว, 2558; ภาวิณี ถุงเป้า, 2559; ภาสวรรณ ธีรอรรถ, 2555 ; ภิมล ศรีทองสุข และพัชนี เชยจรรยา, 2560; ภูมิภัทร รัตนประภา, 2558b; มติชนออนไลน์, 2561; 
รัตนภิมล ศรีทองสุข และ พัชนี เชยจรรยา, 2560 ; รัตนา กวธีรรม, 2558; รุ่งทิวา จินดาศรี และลินจง โพชารี, 2559; ลักขณา สริวัฒน์, 2549; ลุกซ์ ริชาร์ด, 2555; วรภร สุจริตสาธิต, 2561; วรินทร์ทิพย์ ก าลังแพทย์, 2558; วิภาพร มาพบสุข, 2540; วิไล พึ่งผล ประสพชัย พสุนนท์ และ ธีรวัฒน์ จันทึก, 2561; วิศนี เรืองคณะ, 2555; ศรัณยู มณีรอด และพัชนี เชยจรรยา, 2561; ศศินภา เลาหสินณรงค์ , 2557; ศันสนีย์ ประกอบธรรม, 2559; ศิริพร สลีวงศ,์ 2558; ศิวรี อรัญนารถ, 2558; สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ ์พกัตร์ผจง วัฒนสินธุ ์อัจฉรา จันทร์ฉาย และ ประกอบ คุปรัตน์, 2553 ; ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน), 2558; ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2561; สิรินทิพย์ สุขกล่ า, 2558 ; สุกฤษฏ์ิ จิตต์ชอบ, 2561; สุดสัปดาห์, 2561; สุธา พงศ์ถาวรภิญโญ เกดิ
ศิริ เจริญวิศาล และนรินทร์ สังข์รักษา, 2561; สุพัตราวดี สถานเดิม และ ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, 2561; สุภางค์ จันทวานิช, 2551; สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547; สุมาลี เล็กประยูร, 2558 ; สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559; สุวิมล ติรกานันท์, 2548; เสรี วงษ์มณฑา และ ชุษณะ เตชคณา, 2560; หน่ึงธิดา ราเมศวร์, 2553; หฤทัย ค าภา ฉัตรปารี อยู่เย็น และเมทินี รัษฎารักษ์, 2556; หวง อู ๋ย่ี, 2558; อรรถพนธ์ พงษ์เลาหพันธุ,์ 2561; เอื้อมพร หลิมเจริญ, 2555) 

ตัวแปรที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
รวม 25 ตัวแปร

ปัจจัย
การรับรู้
8 ด้าน

                        
รวม 38 ตัวแปร

ร่วมกับการสนทนากลุ่ม

สกัดปัจจัย
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้ในสินค้าแฟชั่นระดับหรูตราต่างประเทศ 
กรณีศึกษา ตราสินค้าบาเลนเซียก้า ของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  
มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือค้นหาการรับรู้ในสินค้าแฟชั่นตราบาเลนเซียก้า ของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 
และ 2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้ในสินค้าแฟชั่นตราบาเลนเซียก้า ของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย  
มีวิธีการด าเนินการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
 3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 3.2 ผู้ให้ข้อมูลหลักและประชากร 
 3.3 ขนาดตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง 
 3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.5 การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประเภทของงานวิจัย 

 การศ ึกษางานว ิจ ัย ในครั ้งนี ้เป ็นการว ิจ ัย แบบผสานว ิธ ี (Mixed Methodology 
Research) ที่มีลักษณะการด าเนินงานวิจัยเป็นสองระยะ ในลักษณะแนวทางแบบส ารวจบุกเบิก -
เป็นล าดับ (Exploratory – Sequential Approach)  โดยเริ่มต้นด้วยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research Method) ก่อนเป็นอันดับแรกเสมอ เพื่อใช้ส าหรับการค้นหา
ต ัวแป รใหม ่ๆ  เพื ่อการออกแบบพ ัฒ นาเครื ่อ งม ือ  เข ้าสู ่ว ิธ ีด า เน ิน การว ิจ ัย เช ิงปร ิม าณ 
(Quantitative Research Method) ต ่อ ไป  (John W. Creswell & J. D. Creswell, 2018) 
เขียนเป็นแผนภูมิได้ดังภาพที่ 25 
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                     ระยะที่ 1            ระยะที่ 2 
 

ภาพที่ 25 การออกแบบพัฒนาเครื่องมือ (Instrument – Development Design)   
ที่มา: ภัทราวดี มากมี, 2558 

 
 ระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) โดยการทบทวน

วรรณกรรมเพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นประเด็นหลักในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการอภิปรายร่วมกันของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายที่บริโภค
สินค้าตราบาเลนเซียก้าเป็นประจ าและมีสินค้าตราบาเลนเซียก้าอย่างน้อยคนละ 3 ชิ้น เรียกว่า 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กันของสมาชิกในวงสนทนา ก าหนดให้สมาชิกผู้ เข้าร่วม
ในการสนทนากลุ่มมีจ านวน 8 - 10 คน มีผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้ยกประเด็น
การสนทนาเพื่อให้กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลแสดงความเห็นต่อประเด็นที่ยกมา โดยไม่มีลักษณะชี้น าไปสู่
ค าตอบอย่างใดอย่างหนึ ่ง หลักส าคัญของการสนทนาอยู ่ที ่การจัดการพลวัตกลุ ่มที ่เหมาะสม 
เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้มีปฏิกิริยาโต้ตอบกันในเรื่องที่ยกมาเป็นประเด็นในกานสนทนา รวมไปถึง
อารมณ์และความรู้สึกร่วมด้วย ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มเป็นการโต้ตอบกันของผู้ให้ข้อมูล 
ท าให้ได้ความถูกต้องตรงประเด็น มีความน่าเชื่อถือและมีความหลากหลายของข้อมูล และข้อมู ล
จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวจะถูกน าไปพัฒนาเป็นตัวแปรที่ใช้การศึกษางานวิจัยเพื่อการสร้าง
แบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) ในล าดับถัดไป 
 ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) ด้วยการวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการตอบแบบสอบถาม เพื่อท าการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis : EFA) ของผู้บริโภคสินค้าตราบาเลนเซียก้ากลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย
ที่เคยซื ้อสินค้าตราบาเลนเซียก้าที ่อาศัยอยู ่ในประเทศไทย เพื่อมุ ่งค้นหาปัจจัยการรับรู้สินค้า
แฟชั่นระดับหรูตราต่างประเทศ ของผู้บริโภคตราสินค้าบาเลนเซียก้ากลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย  
 ขั้นตอนการวิจัยในระยะที่ 1 และ 2 แสดงรายละเอียดดังภาพที่ 26 ต่อไปนี้ 
 
 

ข้อมูลเชิงคุณภาพการ

เก็บรวบรวมข้อมูล 

-การทบทวนวรรณกรรม 

-การสนทนากลุ่ม 

การพัฒนาเคร่ืองมือ 

- ค้นหาตัวแปรจาก    

  การทบทวน   

  วรรณกรรม และ 

  การสนทนากลุ่ม 

การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 

- ผู้ท าแบบสอบถาม  

  213 คน 

การวิเคราะห์และ

ผลลัพธ์ 

- การวิเคราะห์ปัจจัย  

  (Factor Analysis) 

 

การแปลความหมาย 

-การสรุปผลโดยการ

บรรยาย  

(qual - -> QUAN) 
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ระยะ ขั้นตอน ผลลัพธ์ 

ระยะที่ 1 - การทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- การสนทนากลุ ่มโดยมี
ผู้ให้ข้อมูล 10 คน 
- ใช้วิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง 

-ประเด ็นหลักที ่เป ็นการ
รับรู ้นวัตกรรมสินค้าตรา
บาเลนเซียก้า 

 

- ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
จับประเด็นจากการ
สนทนา 

-ปัจจัยการรับรู้นวัตกรรม
สินค้าตราบาเลนเซ ียก้า
จากการสนทนากลุ ่มเพื ่อ
สร้างเป็นแบบสอบถาม 

ระยะที่ 2 

 
- การวิจัยเชิงส ารวจโดย
ใช้แบบสอบถาม 
- ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง
จ านวน 213 คน 

 
- ข ้อ ม ูล ข อ ง ผู ้บ ร ิโ ภ ค
สินค้าตราบาเลนเซ ียก้า
กลุ ่ม เจนเนอเรชั ่นวายที่
เคยซื ้อส ินค้าตราบาเลน
เซียก้า 

 

- ตรวจสอบความตรง  
- ตรวจสอบความเที่ยง  
- วิเคราะห์ปัจจัยเชิง
ส ารวจ  

- ปัจจัยการรับรู้นวัตกรรม
สินค้าตราบาเลนเซ ียก้า 
กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 

 

- ต ีความและบูรณาการ
ข้อม ูล เช ิงค ุณภาพ และ
เชิงปริมาณเพื่อเสนอแนะ
การพัฒนาการรับรู้สินค้า
บาเลนเซียก้า 

- ข ้อ เส น อแ น ะ ใน ก า ร
พ ัฒ น า ก า ร ร ับ รู ้ส ิน ค ้า
แ ฟ ชั ่น ร ะ ด ับ ห ร ูต ร า
ต่างประเทศ ของผู้บริโภค
ตราส ินค้าบาเลนเซ ียก้า
กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 

 

ภาพที่ 26 ขั้นตอนของการวิจัย 
 
 

การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การตีความระหว่างข้อมูลเชิง

คุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ 

การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
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3.2 ผู้ให้ข้อมูลหลักและประชากร 
 ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผู้ให้ข้อมูลหลักส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่ใช้สินค้า

ตราบาเลนเซียก้าเป็นประจ า โดยมีสินค้าชนิดนี้อย่างน้อย 3 ชิ้น  
 
 ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ประชากรส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นเพศชาย และเพศหญิงกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 

หรือหมายถึง บุคคลทุกเพศที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2524 – 2538 หรือ ค.ศ. 1981 – 1995 ที่เคยใช้
สินค้าระดับหรูตราต่างประเทศ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยไม่ทราบจ านวน (ภิมล ศรีทองสุข และ
พัชนี เชยจรรยา, 2560) 

 
3.3 ขนาดตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง 

 ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนากลุ่มเป็นผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่ใช้สินค้าตราบา

เลนเซียก้าเป็นประจ า ทั้งนี้ สินค้าบาเลนเซียก้าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ผู้วิจัยจึงก าหนดผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มในครั้งนี ้เป็นผู้บริโภคที่มีสินค้าบาเลนเซียก้าอย่างน้อย 3 ชิ้น ซึ่งสินค้าดังกล่าวต้อง
เป็นสินค้าที ่ผู ้ร ่วมสนทนาซื ้อมาเพื่อใช้เองเท่านั ้น  โดยใช้วิธ ีการสุ ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยมีผู ้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเป็นผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย จ านวน 10 คนผ่าน
ช่องทางออนไลน์ แอพพลิเคชั่น Line conference ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา15:00 - 
16:00 น. โดยมีรายละเอียดของผู้ร่วมสนทนาดังนี้ 

 ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 1 อาชีพพนักงานธนาคาร ต าแหน่งฝ่ายบุคคล มีสินค้าตราบาเลน
เซียก้า จ านวน 3 ชิ้น อายุ 32 ปี  
 ผู ้ร ่วมสนทนาคนที ่ 2  เจ้าของธุรกิจร้านทองในจังหวัดโคราช  มีส ินค้าตราบาเลน         
เซียก้าจ านวน 5 ชิ้น อายุ 32 ปี 
 ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 3 พนักงานบริษัทเอกชน ต าแหน่งผู้จัดการทั่วไป มีสินค้าตราบาเลน
เซียก้าจ านวน 7 ชิ้น อายุ 30 ปี 
 ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 4 พนักงานโรงแรม แผนกบริการส่วนหน้า มีสินค้าตราบาเลนเซียก้า 
จ านวน 3 ชิ้น อายุ 28 ปี 
 ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 5 พนักงานโรงแรม ฝ่ายการตลาด มีสินค้าตราบาเลนเซียก้าจ านวน 
8 ชิ้น อายุ 32 ปี 
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 ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 6 พนักงานห้างสรรพสินค้า ฝ่ายการตลาด มีสินค้าตราบาเลนเซียก้า 
จ านวน 3 ชิ้น อายุ 30 ปี 
 ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 7 พนักงานราชการ มีสินค้าตราบาเลนเซียก้าจ านวน 3 ชิ้น อายุ 31 ปี 
 ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 8 เจ้าของธุรกิจกระเป๋าออนไลน์ มีสินค้าตราบาเลนเซียก้าจ านวน 5 
ชิ้น อายุ 30 ปี 
 ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 9 พนักงานบริษัทเอกชน ฝ่ายบัญชี มีสินค้าตราบาเลนเซียก้าจ านวน 
15 ชิ้น อายุ 30 ปี  
 ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 10 พนักงานบริษัทเอกชน ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ มีสินค้าตรา
บาเลนเซียก้าจ านวน 6 ชิ้น อายุ 30 ปี 

 
 ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี ้ ได้แก่ ผู ้ที ่เคยซื ้อสินค้าตราบาเลนเซียก้า            

ทั้งเพศชายและเพศหญิงกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย หรือ บุคคลที่เกิดในช่วง  พ.ศ. 2524 – 2538 หรือ 
ค.ศ. 1981 – 1995 ที่อาศัยอยู่ ในประเทศไทย โดยใช ้ว ิธ ีการสุ ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) กลุ่มผู้บริโภคตราสินค้าบาเลนเซียก้าที่มีการโพสรูปภาพการใช้สินค้าตราบาเลนเซีย
ก้าบนสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ค และ อินสตราแกรม จ านวน 213 คน  ตามข้อก าหนดของ 
Hair, Black, Babin, and Anderson (2010) ดังนี้ 
 1) โดยกฎทั่วไป กลุ่มตัวอย่างต้องมีอย่างน้อยที่สุดต้องเป็น 5 เท่าของตัวแปรที่ ต้องการ
วิเคราะห์ (Hair et al., 2010, p. 102) ในการวิจัยนี ้มีทั้งหมด 38 ตัวแปร ดังนั ้น กลุ่มตัวอย่าง
ควรมรอย่างน้อย 38x5=190 คน จากการด าเนินการเก็บข้อมูลครั้งนี้มีจ านวน 213 คน จึงถือว่ามี
ความเหมาะสม 
 2) ขนาดตัวอย่างขึ้นกับการก าหนดค่าน้ าหนักประกอบ (Factor Loading) เป็นเกณฑ์ 
โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ก าหนดค่าน้ าหนักประกอบอยู่ที่ .40 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 Hair et al. (2010, p. 117) ระบุว่า ควรใช้ตัวอย่างอย่างน้อย 200 ตัวอย่าง ในงานวิจัยนี้ 
ด าเนินการเก็บข้อมูลจ านวน 213 คน จึงถือว่ามีความเหมาะสม 
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย  
 ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แนวประเด็นค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม 

(Focus Group Discussion) แบบกึ่งมีโครงสร้างที่ได้จากการค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที ่เกี ่ยวข้องเบื ้องต้นจ านวน 25 ข้อค าถาม ลักษณะค าถามปลายเปิดซึ ่งก าหนดมโนทัศน์หรือ
ประเด็นไว้ล่วงหน้า ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับปัจจัยนวัตกรรมตราสินค้าบาเลนเซียก้าเพิ่มเติม 
ส่งผลให้ได้ข้อค าถามเกี่ยวกับนวัตกรรมตราสินค้าบาเลนเซียก้า ของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ส าหรับ
การวิจัยเชิงปริมาณรวมทั้งสิ ้น 38 ข้อค าถาม โดยมีประเด็นการสนทนา 4 ประเด็นหลักๆ คือ 
ค าถามเกี ่ยวกับผู ้ร่วมสนทนา ค าถามน าเกี่ยวกับสินค้าตราบาเลนเซียก้า ค าถามหลักเกี่ยวกับ
นวัตกรรมตราสินค้าของบาเลนเซียก้า และ ค าถามเพื ่อการสรุป รายละเอียดแสดงอยู ่ใน
ภาคผนวก ก.  
 

 ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจ ัยเช ิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ที ่ให ้ผู ้ตอบแบบสอบถามกรอกด้วยตนเอง ล ักษณะเป็นค าถามปลายป ิด 
(Close-ended questions) โดยแบบสอบถามประกอบด้วย  3 ส่วน รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ข.  

 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ส่วนตัว

เฉลี่ยต่อเดือน ท่านซื้อสินค้าบาเลนเซียก้าทางช่องทางใดมากที่สุด  ข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
ค าตอบเดียว และสินค้าตราบาเลนเซียก้าประเภทใดที่ท่านเลือกซื้อ ข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ   

 ส่วนที่ 2 ค าถามที่เป็นเรื่องของปัจจัยการรับรู้สินค้าบาเลนเซียก้า ของผู้บริโภคกลุ ่ม   
เจนเนอเรชั่นวาย ที่สกัดปัจจัยมาจากการทบทวนวรรณกรรม และการสนทนากลุ่มที่ได้กล่าวไป  
มี 38 ข้อค าถาม (จากการทบทวนวรรณกรรม 25 ข้อค าถาม และการสนทนากลุ่ม 13 ข้อค าถาม) 
ข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ ค าตอบเดียว โดยใช้มาตราวัตรของลิเคริร์ท (Likert Scale) (ธานินทร์ 
ศิลป์จารุ, 2552) ใช้ในการประเมิณค าตอบ เพ่ือวัดความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับการรับรู้สินค้า
แฟชั่นระดับหรู ตราต่างประเทศ ของผู้บริโภคตราสินค้าบาเลนเซียก้า กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ซึ่งแต่ละ
ข้อความมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยได้ให้น้ าหนักของการประเมินค่าดังนี้ 
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ระดับความคิดเห็น คะแนน 
การรับรู้มากที่สุด     5 
การรับรู้มาก     4 
การรับรู้ปานกลาง    3 
การรับรู้น้อย     2 
การรับรู้น้อยที่สุด     1 
 

 ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ข้อมูลมาตรประมาณค่า 

(rating scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์ของ John W. Best (1982) เป็นดังนี้ 

 
คะแนนเฉลี่ย แปลความหมาย 
1.00-1.49 การรับรู้น้อยที่สุด 
1.50-2.49 การรับรู้น้อย 
2.50-3.49 การรับรู้ปานกลาง 
3.50-4.49 การรับรู้มาก 
4.50-5.00 การรับรู้มากท่ีสุด 

 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและน าความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาเพ่ือน ามาปรับปรุง
และแก้ไข้ต่อไป 
 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ประกอบด้วย การตรวจสอบความตรง (Validity) และ
การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability)  

1.) การตรวจสอบความตรง (Validity) โดยท าการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ด้วยวิธีดัชนีสอดคล้อง (index of congruence-IOC) โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่
เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจ านวน 3 คน โดยค่า IOC โดยเกณฑ์ในการหาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับตัวแปรที่ก าหนด เป็นดังนี้ (สุวิมล ติรกานันท์, 2548) ข้อค าถามที่มีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาผ่านเกณฑ์ สามารถน าไปใช้ได้ และข้อค าถามที่มีค่า IOC 
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น้อยกว่า 0.50 ไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือตัดข้อค าถามนั้นทิ้งไป ผลการตรวจสอบ         
ความตรงเชิงเนื้อหาพบว่า ทุกข้อค าถามผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ดังแสดงในภาคผนวก ค 

2.) การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) เป็นการตรวจสอบข้อค าถามของตัวแปร        
แต่ละตัวว่า มีความสอดคล้องภายใน (internal consistency) มากน้อยเท่าใด ในที่นี้ผู้ศึกษาท าวิจัย
ใช้วิธีการของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha Coefficient) ในการ
ประเมินความสอดคล้องภายใน เกณฑ์ความเที่ยงที่ยอมรับได้ถ้าตัวแปรเหล่านี้มีความสอดคล้อง
ภายในตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแต่ละข้อค าถาม (Corrected Item–Total 
Correlation) ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.3 ขึ้นไป (Hair et al., 2010) กรณีที่ข้อค าถามใดไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานต้องถูกตัดออก ผลการตรวสอบความเที่ยงพบว่า ตัวแปร และข้อค าถามผ่านเกณฑ์ทุกข้อ  
จึงไม่ได้ท าการตัดข้อค าถามใด ๆ ออกจากการวัดตัวแปร รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง 
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาวิจัยรวบรวมข้อมูลดังนี้  
 ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ผู้ศึกษาวิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในประเด็นเกี่ยวกับการ

ซื้อสินค้าตราบาเลนเซียก้า โดยมีผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นการ
สนทนาและด าเนินการสนทนาตามประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อชักจูงให้กลุ่มสนทนาเกิดแนวคิด
และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซึ้ง 
(ประสพชัย พสุนนท์, 2555) โดยมีผู ้เข้าร่วมสนทนากลุ ่มเป็นผู ้บริโภคกลุ ่มเจนเนอเรชั ่นวาย 
จ านวน 10 คน ทั้งนี ้เนื่องจากมีการประกาศพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (กรมควบคุมโรค, 2563 ) เพื ่อการป้องกันโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ผู ้วิจัยจึงด าเนินการสนทนากลุ่มผ่านช่องทางออนไลน์ โปรแกรม  Line conference        
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 63 เวลา  15:00 - 16:00  

 
 ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ  
 ผู้ศึกษาวิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ URL: 

https://docs.google.com/forms/d/1iWbArzDWKxQd6T1syq3y5RyiOkhlTldpIZ1Mc
yojyVg/edit?usp=drivesdk ป ระกาศไว ้ ณ  เฟสบุ ๊คของผู ้ศ ึกษาว ิจ ัย  ที ่ม ีชื ่อ ว ่า  Jutiporn 
Radsadondee ซึ ่งมีบุคคลช่วยแชร์จ านวน 22 คน และ ผู ้ศึกษาวิจัยได้ส่งแบบสอบถามด้วย
ตนเอง โดยเป็นข้อความส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์ ( inbox) ถึงผู้ที่โชว์รูปภาพการแต่งกายด้วย
สินค้าตราบาเลนเซียก้า ปรากฎบนสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ค และ อินสตราแกรม จ านวน 
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341 คน โดยค้นหาจากการใช้สัญลักษณ์ แฮชแท๊ก (#) อาทิเช่น #balenciaga, #balenciagabag, 
#balenciagabags, #balenciagaatrack, #balenciagaclothes, #balenciagacap,  
#balenciagatripples, #balenciagalove, #balenciagathailand, #balenciagalover  
#balenciagathailandlover, #balenciagaminicitythailand, #balenciagacitythailand , 
#balenciagaloverthailand, #balenciagashopthailand, #balenciagathailandclub, 
#balenciagathailandfanclub #balenciagacamerabagthailand, #balenciagasghoesthaila, 
#balenciagashoesthailand, ,  

 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้มีระยะเวลาการเก็บข้อมูลเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิถุนายน 

2563 โดยผู้ศึกษาวิจัยได้รับการตอบกลับแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 213 คน ซึ่งเพียงพอส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของ Hair et al. (2010) 

 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการศ ึกษาว ิจ ัยครั ้งนี ้ผู ้ศ ึกษาว ิจ ัย ได ้ใช ้การว ิเคราะห ์ข ้อม ูล เช ิงค ุณภาพ และ                  
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังนี้  

 ระยะที่ 1 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ท าการวิเคราะห์

แบบอุปนัย (Analytic Induction) จากเนื ้อหาที ่ได ้จากการสัมภาษณ์เจาะล ึก น าข้อมูลมา
วิเคราะห์หาประเด็นที ่ผู ้ให้ข้อมูล (Key Informant) กล่าวถึงซ้ ากันมากที่สุด ท าการวิเคราะห์
เนื ้อหา สกัดออกมาเป็นประเด็นที ่ถูกระบุตรงกันโดยผู้ให้ข้อมูล ท าการสรุป แต่ละประเด็นจน
ได้ผลลัพธ์ออกมาทั้งสิ้นจ านวน 38 ประเด็น 

 
 ระยะที่ 2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภคสินค้าตราบาเลนเซียก้า

กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในประเทศไทย ผู้ท าการศึกษางานวิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างจ านวน 213 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลและท าการประมวลผลโดย
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS กัลยา วานิชย์บัญชา (2549) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis : EFA) 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทุกฉบับก่อนน าไปวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือค านวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่  (Frequency)               
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 2. ทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลทั้งหมดว่าสามารถท าการวิเคราะห์ปัจจัยได้หรือไม่  
เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่           
ถ้าข้อค าถามไม่มีความสัมพันธ์กัน แสดงว่าไม่มีปัจจัยร่วมและไม่มีประโยชน์จะน าเมทริกซ์นั้นไป
วิเคราะห์ ส าหรับค่าสถิติที่จะใช้พิจารณาตามข้อเสนอของ Hair et al. (2010) คือ Bartlett’s test 
of Sphericity) จะต้องมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งบ่งบอกว่าข้อค าถามมีความสัมพันธ์กันจึงจะวิเคราะห์
ปัจจัยต่อไปได้ และจ าเป็นต้องพิจารณาค่าดัชนี ไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser – Mayer – Olkin 
Measures of Sampling Adequacy MSA) ซึ่งเป็นค่าบ่งบอกความเหมาะสมของข้อมูล ควรมี
มากกว่า .50 (Hair et al., 2010) 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บและมีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์ปัจจัย โดยใช้ในการ
วิเคราะห์การสกัดปัจจัย (Principal Component Analysis : PCA) วิธีการหมุนแกน โดยใช้วิธีการ
หมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) หาค่าไอเกน (Eigen Value)          
ร้อยละความแปรปรวน และค่าน้ าหนักตัวแปร (Factor Loading) ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยใช้
เกณฑ์ของ Hair et al. (2010) ที่กล่าวว่า แต่ละปัจจัยต้องมีค่าแปรปรวนร่วม (Eigen Value) 
มากกว่า 1 ขึ้นไป ค่าน้ าหนักตัวแปรต้องมีค่าตั้งแต่ 0.4 ขึ้นไป (Hair et al., 2010) และจ านวนปัจจัย
เบื้องต้นต้องอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้ในสินค้าแฟชั่นระดับหรูตราต่างประเทศ : 
กรณีศึกษา ตราสินค้าบาเลนเซียก้า ของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ผู ้ศึกษาวิจัยน าเสนอ
ผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วนเพื่อตอบวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพ่ือค้นหาการรับรู้ในสินค้าแฟชั่นตรา         
บาเลนเซียก้า ของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย และ (2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้ในสินค้าแฟชั่น
ตราบาเลนเซียก้า ของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย โดยประกอบด้วยผลการวิจัยเชิงคุณภาพ และ 
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาวิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 

 ตอนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ตอนที่ 2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 
ตอนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

 การศึกษางานวิจัย เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้นวัตกรรมตราสินค้แฟชั่นระดับหรู ตรา
ต่างประเทศ ของผู้บริโภคตราสินค้าบาเลนเซียก้า กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ในวัตถุประสงค์แรกเพื่อ
ค้นหาการรับรู้ในสินค้าแฟชั่นตราบาเลนเซียก้า ของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย  ด้วยระเบียบวิธี
วิจ ัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) โดยใช้การสนทนา กลุ ่ม (Focus Group 
Discussion) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการอภิปรายร่วมกัน แบบกลุ่มเดี่ยว (Single Focus 
Group) ของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายโดยเป็นการจัดสนทนากลุ่มซึ่งการอภิปรายเชิงโต้ตอบ
ในประเด็นที ่ก าหนดของกลุ ่มผู ้เข ้าร่วมสนทนาทั ้งหมดและคณะผู ้อ านวยความสะดวกเป็น             
กลุ่มเดียว ในที่เดียว (เก็จกนก เอ้ือวงศ์, 2562) 
 ผู้ศึกษาวิจัยสามารถสรุปประเด็นการรับรู้สินค้าบาเลนเซียก้า ในกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย
ได้ทั้งหมด 38 ประเด็น โดยแบ่งเป็น ประเด็นการรับรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม จ านวน 25 
ประเด็น และ ประเด็นการรับรู้ที่ได้จากการสนทนากลุ่มเพ่ิมเติม จ านวน 13 ประเด็น  
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  ประเด็นการรับรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม จ านวน 25 ประเด็น   
 

1.1 ความต้องการเป็นจุดสนใจ 
  สินค้าตราบาเลนเซียก้าเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นในด้านของความแปลก และ          
สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ คือ การได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากบุคคลทั่วไป โดยเชื่อว่าหากแต่งกาย
ที่ดูแปลก จะท าให้ผู้พบเห็นสะดุดตาและให้ความสนใจทันที ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่ 4 คนที่ 5 และ
คนที่ 9 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  

 
  “วิรู้สึกใช้แล้วดูโดดเด่นค่ะ เวลาเราโดดเด่นรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ชอบเวลา
ใคร ๆ ก็มอง มองรองเท้ามองกระเป๋านะ แต่เค้าไม่มองเรา” (ผู ้ร ่วมสนทนาคนที ่ 4             
นามสมมติ, 2562) 
 
  “ใช้แล้วมันรู้สึกเออแบบฉันเด่นมองฉันสิ อะไรประมาณนี้” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 5 
นามสมมติ, 2562) 

 
  “เรารู้สึกชอบแบรนด์นี้เพราะความคิดสร้างสรรค์เนี่ยแหละ ไม่ว่าจะใส่ไปไหนคน
จะมองกันหมด เพราะเค้าออกแบบได้แปลกดีค่ะ” (ผู ้ร่วมสนทนาคนที่ 9 นามสมมติ, 
2562) 

 
  จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บาเลนเซียก้ารู้สึกถึงความโดดเด่น

และกลายเป็นจุดสนใจจากการใช้สินค้าดังกล่าว ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับหลังจากมีประสบการณ์ร่วมที่
เกิดขึ้นกับสังคมที่ผู้ใช้พบเจอแสดงให้เห็นว่าสินค้าตราบาเลนเซียก้าสามารถสร้างจุดสนใจในสังคมได้ 

 
1.2 ความต้องการสอดคล้องกับสังคม 

  การแต่งกายด้วยสินค้าตราบาเลนเซียก้านั้นเป็นความนิยมเพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกว่า
ตนเองเป็นคนทันสมัย ท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จากการได้รับความ
สนใจจากบุคคลรอบข้าง ที่เป็นผลมาจากความโดดเด่นของการออกแบบสินค้าของบาเลนเซียก้า 
ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่ 2 คนที่ 4 และคนที่ 6 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  
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  “ก็จริงที่ แบรนด์เนมท าให้เรารู้สึกหรูหรา เวลาใช้ก็อยากให้คนมองว่าเราไม่จนนะ 
มีเงินเซื้อนะ และมีรสนิยมด้วย” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 2 นามสมมติ, 2562) 
 
“วิรู้สึกใช้แล้วดูโดดเด่นค่ะ เวลาเราโดดเด่นรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ชอบเวลาใคร ๆ 
ก็มอง มองรองเท้ามองกระเป๋านะ แต่เค้าไม่มองเรา” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 4 นามสมมติ, 
2562) 
 
  “เคยมีเพื่อนคนนึง จะชอบชมเราเวลาแต่งตัวแปลก ๆ ว่า เท่ห์อ่ะ ชอบ ๆ แล้ว
เพื่อนคนอ่ืนก็จะจดจ าเราไปละ ว่าเราเป็นแฟชั่นนิสต้า เริ่มมีฉายาที่เพื่อนตั้งให้ว่าเป็นคน
สายแฟชั่น” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 6 นามสมมติ, 2562) 

 
  จากการสนทนากลุ ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบาเลเซียก้าคือตราสินค้าที ่สร้าง

ความรู้สึกทางสังคมได้เสมือนผู้ใช้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งของสังคม ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินค้าที่มี
ตราสินค้าที่โดดเด่นและมีอัตลักษณ์เฉพาะเป็นของตัวเอง 

 
1.3 ความต้องการกลบจุดด้อย 

  การสร้างสรรค์ที ่ด ูแปลกประหลาดและราคาค่อนข้างสูงของสินค้าตราบาเลน
เซียก้า ท าให้ผู ้บริโภคน ามาเป็นจุดเบี ่ยงเบียนความสนจากข้อบกพร่องของตนเองได้ โดยเมื ่อ
บุคคนทั ่วไปพบเห็น จะให้ความสนใจกับสิ ่งที ่สวมใส่ มากกว่ามองข้อบกพร่องของผู ้บริโภค              
ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่ 5 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  
 

  “เอาตรง ๆ เลยนะ มันเป็นแฟชั ่นที ่แปลกดี แล้วเราเป็นคนไม่สวย ก็ไปในทาง
แปลกเลยดีกว่า กลบจุดด้อยตัวเองไปเลย เวลาเดินมาก่อนเค้าจะมองว่าเราไม่สวยก็ให้
มองว่าเป็นสายแฟชั่นไปก่อนเลย เวลาเราเดินไปเดินมาไม่อยากให้คนโฟกัส ที่เราสวย
หรือไม่สวย เราเลยไปทางแปลกแหวกแนว แฟชั่นไปเลยดีกว่า ” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 5 
นามสมมติ, 2562) 

 
  จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบาเลนเซียก้ามีลักษณะเฉพาะเป็นของ

ตัวเองและด้วยคุณสมบัติที ่มีความหรูหรามีสไตล์ การกลบจุดด้อยจึงเป็นสิ่งที ่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บาเลนเซียก้าได้อย่างดี 
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1.4 ความหรูหรา 
  ผู ้บร ิโภคมองว ่าส ินค ้าตราบาเลนเซ ียก ้าเป ็นส ินค ้าที ่ม ีความหรูหรา ผู ้ที ่จะ
ครอบครองได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีฐานะทางการเงินเป็นอย่างดี และมองว่าผู้ที่ใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้า 
จะถูกมองว่าเป็นผู้มีฐานะดี ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่ 5 คนที่ 8 และคนที่ 9 ได้กล่าวในการสนทนา
กลุ่มตอนหนึ่งว่า  

  “ความรู ้ส ึกใหม่ๆที ่ได้ใช้ค ่ะ มันดูหรูแพง แต่เท่ห์ด ้วย ” (ผู ้ร ่วมสนทนาคนที ่ 5          
นามสมมติ, 2562) 
 
  “แบบเค้าใหม่ดี ไม่ซ้ าใคร เหมาะกับคนที่อยากแต่งตัวดี แต่อยากหนีความเป็น
ทางการ มันแนวใหม่ด ี เราอยากให้คนที ่เห ็นมองเราว่า เราเก๋ แต ่ก็หรูหรานะจ๊ะ ”            
(ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 8 นามสมมติ, 2562) 

 
  “จริง ๆ มันขึ้นอยู ่กับหน้าคนใช้ด้วยไหมอ่ะ ตอนนั้นเห็นแม่ชมใช้ ดูสวยเท่ห์เก๋        
แต่พอเราใช้ไม่เห็นเหมือนเค้าเลยอ่ะ แต่ก็ยังภูมิใจในความดูแพงอยู่นะ” (ผู้ร่วมสนทนา
คนที่ 9 นามสมมติ, 2562) 

 
  จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานและสังคมมีมุมมองในเชิงบวก

ต่อตราสินค้าบาเลนเซียก้าในแง่ของความหรูหรา และมีเรื่องราวที่ดีที่ท าให้ผู้ใช้งานสามารถแทน
ตัวเองในเรื่องของการใช้ของหรูหราได้ 

 
1.5 ความคุ้มค่า 

  สินค้าตราบาเลนเซียก้าแม้จะมีราคาที่ค่อนข้างสูง แต่ผู้บริโภคก็ยังคงมองว่าคุ้มค่า
กับเงินที ่เสียไป เพราะ สินค้ามีคุณภาพดีแข็งแรง ง่ายต่อการใช้งาน และมีอายุการใช้งานที่
ยาวนาน ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่ 3 และ คนที่ 4 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  
 

  “ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ก็ไม่แปลกใจนะท าไมเป็นหนึ่งในตัวเลือกถ้าจะซื ้อ         
แบรนด์เนม” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 3 นามสมมติ, 2562) 

 
  “เห็นด้วยค่ะ คุณภาพดี ใช้ได้หลายโอกาส คุ้มมาก” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 4 นามสมมติ, 
2562) 
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  จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคุณค่าที่บาเลนเซียก้ามอบให้กับคุณค่า
ของเงินที่จ่ายไปมีความเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป ทั้งในเชิงของคุณค่าตราสินค้า วัสดุ และ
การออกแบบเหล่านี้สะท้อนออกมาเป็นความพึงพอใจในมุมมองของความคุ้มค่าอย่างชัดเจน  
 

1.6 การเกิดประโยชน์ทางการเงิน 
  สินค้าตราบาเลนเซียก้ามีวัสดุที่มีคุณภาพ และการตัดเย็บที่ได้มาตรฐาน ท าให้ง่าย
ต่อการเก็บรักษา นอกจากได้ประโยชน์จากการใช้สอยแล้ว ยังสามารถสร้างประโยชน์ทางการเงิน
ได้ในอนาคต โดยสามารถขายส่งต่อให้กับบุคคลอื่นได้ แม้จะขายในราคาที่ต่ ากว่าราคาซื้อจริง           
แต่เมื่อผ่านการใช้งานแล้ว ยังสามารถย้อนกลับมาเป็นตัวเงินได้ ผู้บริโภคก็พึงพอใจแล้ว ดังผู้ร่วม
สนทนาคนที่ 9 และ คนที่ 10 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  
 

  “สินค้าแปลกและทนค่ะ ขายต่อได้ด้วยนะคะ ถึงตอนขายจะราคาได้ต่ ากว่าตอนซื้อ 
แต่ก็ไม่ซีค่ะ เพราะถือว่าได้ใช้ พอใช้แล้วขายต่อ เอาเงินไปซื ้อใหม่แค่นี ้ก็โอเคแล้ว ”               
(ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 9 นามสมมติ, 2562) 

 
  “จริง ๆ แล้วตอนนี ้ขายไปเกือบหมดแล้วค่ะแต่ก็วางแผนซื ้อคอลเลคชั ่นใหม่              
อยู่นะ” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 10 นามสมมติ, 2562) 
 

  จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบาเลนเซียก้ามีคุณสมบัติแบบเดียวกับ
ตราสินค้าชั ้นน าจ านวนมากที่สามารถน าไปเก็งก าไรต่อได้แสดงให้เห็นว่านอกจากคุณค่าแล้ว             
ตราสินค้าบาเลนเซียก้ายังมีมูลค่าแก่เหล่านักสะสม 
 

1.7 คุณภาพ 
  นอกจากนวัตกรรมการตัดเย็บที่ดีแล้ว ปัจจัยส าคัญที่ท าให้สินค้าของบาเลนเซียก้า
มีความคงทน คือการใช้วัสดุที่มีคุณภาพ แข็งแรง ท าให้ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน ดังผู ้ร่วม
สนทนาคนที่ 3 และ คนที่ 4 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  
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  “เอาจริง ๆ ตอนนี้ก าไลจะขาดแล้วสายก็จะขาด ใส่บ่อยจนเลิกใส่ เพราะกลัวขาด 
แต่ไป ๆ มา ๆ ก็ไม่ขาด”  (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 3 นามสมมติ, 2562) 

 
  “ใช้ใบนี้มาเกือบสามปี ซิปก็ยังปกติ หมุดก็แข็งแรง เอาจริง ๆ ตั้งแต่ใช้มาไม่เคยมี
อะไหล่หลุดเลยนะ” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 4 นามสมมติ, 2562) 

 
  จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบาเลนเซียก้ามีการใช้วัสดุที่เหมาะสม
และเป็นไปตามที่ผู้ใช้งานต้องการถึงเกิดความพึงพอใจในคุณภาพที่ได้รับและยังตอบสนองความ
ต้องการในเรื่องของวัสดุได้ดี 

 
1.8 ความทนทาน 

  สินค้าตราบาเลนเซียก้านอกจากเรื่องความโดดเด่นในการออกแบบแล้ว สิ่งที่ได้รับ
การกล่าวถึงเช่นเดียวกันคือเรื่องของความทนทาน อันเนื่องมาจากความก้าวล้ าของเทคโนโลยีการ
ตัดเย็บ ประกอบกับวัสดุที่คงทน ท าให้สินค้ามีความทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน แม้จะเข้า
สู่ความเก่าแต่ก็ยังสวยงามในขณะที่ผ่านการใช้งานมานานแล้ว ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่ 2 คนที่ 3 
คนที่ 7 และคนที่ 9 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  
 

  “ตามแฟชั่น ใช้งานง่าย ใช้ทนดี” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 2 นามสมมติ, 2562) 
 
  “เอาจริง ๆ ตอนนี้ก าไลจะขาดแล้วสายก็จะขาด ใส่บ่อยจนเลิกใส่ เพราะกลัวขาด
แต่ไปๆมาๆก็ไม่ขาด”  (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 3 นามสมมติ, 2562) 
 
  “สินค้ามีคุณภาพค่ะ ทนมือมาก ๆ เลย” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 7 นามสมมติ, 2562) 
  “ส่วนตัวเอว่ามีหลายแบรนด์ที่ท าแนวๆนี้นะคะ แต่ละแบรนด์ก็จะมีธีมของตัวเอง
ในแต่ละคอลเลคชั่น แนวสตรีท ๆ นี่ก็เห็นท ากันเยอะค่ะ แต่บาเลนเซียก้าเอขอยกให้ที่
คุณภาพด้วยแล้วก็สร้างสรรค์ด้วยละกันค่ะ” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 9 นามสมมติ, 2562) 
 
  จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบาเลนเซียก้ามีการต่อยอดในแง่ของ

วัสดุและงานตัดเย็บต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติตามที่ผู้ใช้งานคาดหวัง ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยสะท้อนให้การใช้
งานระยะยาวสามารถสร้างความพึงพอใจได้อย่างมากและเป็นคุณสมบัติหนึ่งส าหรับการท าให้
ลูกค้าจงรักภักดีในระยะยาว 
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1.9 การปรับปรุงและพัฒนาสินค้า 

  การปรับปรุงและพัฒนามีที่มาจากการเกิดความคิดสร้างสรรค์  และน ามาปรับปรุง
สินค้าที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ ้น หรือ พัฒนาเป็นสิ ่งใหม่ขึ้นมา ก่อให้เกิดมูลค่าใหม่ ดังเช่นกระเป๋าใน    
คอลเลคเก่า ๆ ของบาเลนเซียได้ถูกน ามาสร้างสรรค์ใหม่โดยการวาดลวดลายลงไปในกระเป๋าใบ
เดิม ท าให้กลับมามีมูลค่าได้อีกครั้ง ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่ 2 คนที่  3 และคนที่ 4 ได้กล่าวในการ
สนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  
 

  “กระเป๋ามอเตอร์ไซเคิล ไม่มีกระเป๋าเจ้าอื่นแล้วแสดงให้เห็นความส าคัญของ            
การพัฒนาสินค้าที ่ไม่ติดโลโก้ กระเป๋าใบนี ้ของบาเลนเซียก้าเข้ากับรูปร่างและขนาด            
ของกระเป๋าอื่น ๆ ได้อย่างดีเลยนะ คนเลยซื้อเป๋าไปอื่นของบาเลนเซียก้าตามไปด้วย ”  
(ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 2 นามสมมติ, 2562) 
 
  “ชอบที่เค้าเอากระเป๋ารุ่นซิตี้ที่ดังๆเมื่อก่อนมาวาดเขียนลายเส้นให้ออกแนวสตรีท ๆ 
เพิ่ม ก็เก๋ไปอีกแบบ อีกอารมณ์นึงเลย เพราะรุ่นซิตี ้มันก าลังจะตกรุ่นแล้ว แต่เค้าเอา
กระแสสตร ีทมาเพ ้นท ์ลงไปที ่กระเป ๋าให ้ม ันด ูเป ็นอ ีกฟ ีลน ึง เอออ ันนี ้โอ เค เลย ”                
(ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 2 นามสมมติ, 2562) 
 
  “ช่วงคอลเลคชั ่นแรก ๆ เค้าท าหนังแบบเหี ่ยวๆนะ แต่พอหลังๆมาเริ ่มท าหนัง
แข็งแรงขึ ้น เป ็นทรงขึ ้น ใส ่หมุดแบบใหม่ก็สวยไปอีกแบบ” (ผู ้ร ่วมสนทนาคนที ่ 3                
นามสมมติ, 2562) 
 
  จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นบาเลนเซียก้าเป็นเหมือนสินค้าแฟชั ่น

ทั่วไปที่มีการพัฒนาและการต่อยอดต่าง ๆ ผ่านไอเดียทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ โดยมีการสะท้อน
ไอเดียเหล่านี้ในงานออกแบบที่มีคุณภาพ 

 
1.10 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 

  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีท าให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ บาเลนเซียก้าจึง
ต้องสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาอยู่เสมอ โดยสิ่งใหม่ในที่นี้ หมายความถึง ความคิดใหม่ ๆ แนวทางใหม่ ๆ 
ทัศนคติใหม่ ๆ หรือ วิธีการใหม่ ๆ โดยตัวสินค้ายังคงเป็นสินค้าเดิม แต่ใส่แนวความคิดทัศนคติ
ใหม่ๆเข้าไป และน าความคิดสร้างสรรค์เหล่านั ้นไปสร้างและพัฒนา ก็จะเกิดคุณค่าใหม่ และ
ก่อให้เกิดมูลค่าของตราสินค้าตามมา ดังผู ้ร่วมสนทนาคนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5  
คนที่ 7 และคนที่ 8 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  
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“ความใหม ่นี ่ค ิดว ่าเป ็นเรื ่องความคิดใหม่ ๆ นะ ที ่ออกแบบไม่เหมือนคนอื ่น           
เค้าท าของแปลก ๆ ออกมาให้มันเป็นแนวใหม่ ๆ แปลกด้วยหรูด้วย มีอาร์ท ศิลปะ”            
(ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 1 นามสมมติ, 2562) 
 

“ความแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร ไอเดียใหม่ ๆ ที่ออกแบบค่ะ รูปแบบสินค้าลักษณะ
ใหม่ๆด้วย เรื ่องสร้างสรรค์นี ่เห็นด้วยเลยค่ะ เพราะก็ไม่ เคยคิดว่าจะมีใครเอากระจก
รถยนต์มาท ากระเป๋า เอาผ้ายางมาท ากระโปรง หรือ การออกแบบกระเป๋าให้เหมือน          
ถุงผ้านวม คือมันสร้างสรรค์ล้ ามากจริง ๆ” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 2 นามสมมติ, 2562) 

 
“บาเลนเซียก้านี่ถือเป็นแบรนด์มีความคิดสร้างสรรค์มากค่ะ ท าอะไรออกมาก็ขาย

ได้หมด จะแปลกแค่ไหนก็ขายได้นะ ชอบสุดคือกระเป๋าสายรุ้ง ที ่เค้าให้ความหมายว่า 
ต้องการให้ดูลุคซัมเมอร์สดใส” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 3 นามสมมติ, 2562) 
 

“ที่ขายวิได้เพราะแปลกใหม่แล้วก็สร้างสรรค์ดี ชอบที่สุดคือเสื้อที่ท าจากพลาสติก 
พลาสติกธรรมดามาก แต่ขายได้สามหมื่นบาท อันนี้ก็ยังงงตัวเองว่าซื้อมาได้ยังไง แต่พอ
ซื้อมาก็ชอบนะ”  (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 4 นามสมมติ, 2562)  

 
“เรารู้สึกชอบแบรนด์นี้เพราะความคิดสร้างสรรค์ เนี่ยแหละ ไม่ว่าจะใส่ไปไหนคนจะ

มองกันหมด เพราะเค้าออกแบบได้แปลกดีค่ะ” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 5 นามสมมติ, 2562) 
 

“เคยอ่านบทความนึงที่พูดถึงบาเลนเซียก้าว่าเอาขยะมาท าเครื่องแต่งกาย เราว่า
ตรงนี้แหละที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ของบาเลนเซียก้า คือเอาอะไรก็ไม่รู้ที ่เหมือน ขยะ 
มาเป็นเสื้อผ้าได้ เจ๋งมาก” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 7 นามสมมติ, 2562)  
 
  “ใครจะไปคิดว่า แม่เหล็กติดตู้เย็น อาร์ดแวร์รถยนต์ เครื่องใช้ส านักงานจะมา
เป็นเสื้อผ้าได้ คือมันเป็นจุดดึงดูความสนใจได้ดีเลยนะ ให้อารมณ์ไปอีกแบบ นี่แหละที่เรา
ว่า การสร้างสรรค์ความไม่เหมือนใครของเค้า” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 8 นามสมมติ, 2562)  

 
  จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นด้วยแนวทางของการสร้างสรรค์งาน
ออกแบบร่วมกับการใช้จริง เป็นสิ ่งที ่ท าให้บาเลนเซียก้ามีความโดดเด่นและสามารถเอามา
ประสานกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี 
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1.11 ความเป็นเอกลักษณ์ 
  ในสังคมดิจิทัลที่เต็มไปด้วยข้อมูลและข่าวสารมากมาย สิ่งที่จะท าให้ตราสินค้า
ได้รับความสนใจ คือ อัตลักษณ์ของตราสินค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงจุดเด่น และ ความแตกต่าง ของ
ตราสินค้าออกจากตราสินค้าอื่น โดยผู้บริโภคจะจดจ าและนึกถึงตราสินค้านี้ทุกครั้งที่ได้พบเห็น 
หรือ สัมผัส อัตลักษณ์จึงมักสิ ่งแรกที่ผู ้บริโภคนึกถึง และเมื ่อได้บริโภคสินค้านั ้นจะท าให้รู ้สึก
ตนเองนั้นมีความพิเศษ และแตกต่างจากคนอื่น ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 9 
และคนที่ 10 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  
 

  “บาเลนเซียก้ามีลักษณะส่วนตัวที่เป็นเอกลักษณ์ ถ้าเป็นช่วงอารมณ์ที่อยากได้
สินค้าที่เป็นศิลปะ ไม่มีค าว่าหวานแหวว หรือ ค าว่าน่ารัก ได้ของที่ไม่เหมือนใคร ถือแล้ว
ไม่ซ้ ามากก็จะเลือกบาเลนเซียก้าเป้นแบรนด์แรกๆ ถือแล้วรู้ว่านี่คือบาเลนเซียก้า โลโก้ก็
สวยค่ะ” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 1 นามสมมติ, 2562) 
 
“ถ้าพูดถึงแบรนด์เนมที่แปลกประหลาดก็จะนึกถึงบาเลนเซียก้าค่ะ กับกระเป๋ามอเตอร์ไซเคิล 
ไม่มีกระเป๋าเจ้าอ่ืนแล้วแสดงให้เห็นความส าคัญของการพัฒนาสินค้าที่ไม่ติดโลโก้ กระเป๋า
ใบนี้ของบาเลนเซียก้าเข้ากับรูปร่างและขนาดของกระเป๋าอื่น ๆ ได้อย่างดีเลยนะ คนเลย
ซื้อเป๋าไปอ่ืนของบาเลนเซียก้าตามไปด้วย” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 2 นามสมมติ, 2562) 

 
“การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะหมุดนี่ชอบมาก บาเลนเซียก้าเป็นกระเป๋าที่  
ไม่มีโลโก้ คือเค้าไม่ใช้โลโก้ในการออกแบบ แต่มีเอกลักษณ์จากวัสดุบนกระเป๋าแทนค่ะ 
คือ เห็นปุ ๊ปจะรู้ว่านี่กระเป๋าแบรนด์อะไร” (ผู ้ร่วมสนทนาคนที่ 3 นามสมมติ, 2562)”           
(ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 3 นามสมมติ, 2562) 
 
“สิ่งที่ท าให้นึกถึงบาเลนเซียก้าคือการเอาอะไรที่เป็นไปไม่ได้มาใส่ได้ คือแบบอย่างที่เสื้อ
พลาสติก มันคือพลาสติก แต่เอามาท าเป็นเสื้อขายได้สามหมื่น เสื้อสามตัวเย็บติดกัน คือ
ไม่ว่าจะไปเห็นที ่ไหน ถ้ามันเป็นอะไรที ่ประหลาดแบบนี ้ เดาได้เลยว่าแบรนด์อะไร”            
(ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 9 นามสมมติ, 2562) 

 
“กระเป๋าที ่ม ีกระจก ถ้าเห็นก็รู ้เลยรู ้ว ่าของบาเลนเซียก้า ” (ผู ้ร ่วมสนทนาคนที ่ 10               
นามสมมติ, 2562) 
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  การสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นบาเลนเซียก้ามีตราสินค้าและลวดลายที่
เป็นของตัวเองที ่แสดงให้เห็นว่าหากมีงานออกแบบอื่นๆ เกิดขึ ้นในลักษณะที่คล้ายกันบาเลน
เซียก้าสามารถกลายเป็นลวดลายอ้างอิงในงานเหล่านั ้นได้ด้วยอัตลักษณ์เฉพาะของบาเลน               
เซียก้าเอง 
 

1.12 ความเชื่อ/ทัศนคติ 
  สินค้าตราบาเลนเซียก้าเป็นหนึ่งในตราสินค้าต่างประเทศระดับหรูที่ได้รับความ
นิยมมาเป็นเวลานาน และมีผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้บริโภคที่มีความเชื่อมั่นใน
บาเลนเซียก้าว่า สินค้ามีคุณภาพดี มีการออกแบบที่โดดเด่นเสมอ และเชื่อมั่นว่ า ไม่ว่าจะเป็น
สินค้าประเภทใด หากเป็นการสร้างสรรค์จากบาเลนเซียก้า จะดูเป็นสินค้าที่มีราคา และเชื่อว่า
หากตนเองได้ใช้บาเลนเซียก้าจะดูเป็นบุคคลที ่ม ีบ ุคลลิกเดียวกับบาเลนเซียก้าเช่นเดียวกัน                
ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 คนที่ 7 และคนที่ 8 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่ม
ตอนหนึ่งว่า  

 
  “กระเป๋าใบนี ้ของบาเลนเซียก้าเข้ากับรูปร่างและขนาดของกระเป๋าอื่น ๆ ได้
อย่างดีเลยนะ คนเลยซื้อเป๋าไปอื่นของบาเลนเซียก้าตามไปด้วย” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 2 
นามสมมติ, 2562) 
 
  “วิว่าเค้าสร้างสรรค์ตรงการน าเสนอด้วย คือเห็นนางแบบแต่ละคนมีคาแร็คเตอร์
ทึม ๆ ดูเฟียส ๆ เข้ากับธีมเค้า คือวิชอบดูแฟชั่นโชว์ของแบรนด์อื่นนี่จะมาแบบหรูหรา
เลยนะแต่พอบาเลนเซียก้านี่จะแหวกแนวมาเลย จะมาแบบแนวติดดินแต่ด้วยความที่เป็น
บาเลนเซียก้ามันเลยหรูด้วยติดดินด้วย” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 3 นามสมมติ, 2562) 
 
  “บาเลนเซียก้านี่ถือเป็นแบรนด์มีความคิดสร้างสรรค์มากค่ะ เราเชื่อว่าท าอะไร
ออกมาก็ขายได้หมด จะแปลกแค่ไหนก็ขายได้นะ ทุกอย่างที่เค้าท าออกมามันดูเป็นแฟชั่น
ได้หมด” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 4 นามสมมติ, 2562) 
 
  “ขอบสีเขียวของบาเลนเซียก้า คือมันพอดี สงสัยเหมือนกันว่าเขียวแบบนี้พอ
เป็นเสื้อยืดตลาดนัดท าไมไม่สวย แต่พอเป็นบาเลนเซียก้าก็ดูสวยและมีราคามาก” (ผู้ร่วม
สนทนาคนที่ 5 นามสมมติ, 2562) 
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  “ซื้อเพราะความชอบส่วนตัวและเป็นค่านิยม กระเป๋าเค้าดูตลอดกาลดีค่ะ ยิ่งใช้
หนังยิ่งสวย ใช้จนเก่ามันก็ยังสวย เหมือนแบบยิ่งใช้ลายยิ่งสวยนะ” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 7 
นามสมมติ, 2562) 
 
  “เลือกเพราะบาเลนท าได้ส ุดมากของรองเท้า เขาท าถูกลุ ่มครับ ใหญ ่และ              
เว่อมาก”(ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 8 นามสมมติ, 2562) 

 
  จากการสนทนากลุ ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นบาเลนเซียก้ามีความเฉพาะในการ
น าเสนอเรื่องราวและงานออกแบบอยู่แล้วซึ่งท าให้ผู้ใช้บาเลนเซียก้าจะมีความคล้ายคลึงกันใน
ความชอบที่มีต่อตราสินค้าดังกล่าว 

 
1.13 เทคโนโลยีการผลิตและการตัดเย็บ 

  หัวใจหลักส าคัญในการสร้างสรรค์ของบาเลนเซียก้า คือ รูปแบบการสร้าง           
แพทเทิร์นอันชาญฉลาดที่เกิดขึ ้นจากนวัตกรรมของบาเลนเซียก้า อาทิเช่น ช่วงไหล่แบบใหม่                
เป็นไหล่ทรงกล่องสี ่เหลี ่ยม การขายช่วงหัวไหล่ของตัวเสื ้อให้ยาวขึ ้นและไม่มีแผ่นหนุนไหล่               
งานเทเลอร์แบบใหม่ ใช้การตัดเย็บในแบบงานเทเลอร์กับการตัดเย็บเสื้อเชิ้ตและกางเกง การตัดเย็บ
แบบ ซิลูเอตต์ (Silhouette) หรือ สร้างเงาของชุดโดยเห็นได้จากด้านหน้า  ปกเสื้อตั้งสร้างความ 
ดรามาติกและชุดกระโปรงเย็บด้วยเทคนิคตะเข็บเกี่ยว และงานโอกูตูร์ที่สวมใส่ง่าย ชุดกระโปรง
หรือชุดสูทสองชิ้นส าหรับสวมใส่งานตอนเย็น สร้างสรรค์ขึ้นด้วยการจับเดรปรูปทรงของกระโปรง
เป็นทรงแจกันหลากหลายแบบ เสื้อผ้าที่สามารถสวมใส่แล้วเคลื่อนไหวได้อย่างสง่างาม อันเป็นผล
มาจากความก้าวล้ าของเทคโนโลยีที ่พัฒนาอย่างต่อเนื ่องท าให้การผลิตและการตัดเย็บมีการ
พัฒนาได้มากขึ้น การตัดเย็บด้วยวัสดุที ่แปลกใหม่จึงเป็นจุดขายส าคัญอีกอย่างหนึ ่ง และเกิด
มูลค่าเพิ่มได้เช่นกัน ดังผู ้ร่วมสนทนาคนที่ 1 คนที่ 3 และ คนที่ 10 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่ม
ตอนหนึ่งว่า  

 
  “งานเทเลอร์และงานกูตูร์ตัดยากมาก ต้องเว่อวังอลังการ เพราะต้องบอกแบบนี้นะ 
บาเลนเซียก้าถึงแม้จะเอาวัสดุประหลาดๆมาท า แต่เค้าก็เย็บออกมาดี กลมกลืนเหมือน
เป็นเครื่องแต่งกายตามปกติจริง ๆ” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 1 นามสมมติ, 2562) 
 
  “การตัดเย็บนะคะ เพราะเค้าใช้วัสดุที่ท ายากหลายอย่าง คิดว่าการตัดเย็บเค้า
ต้องดี เรามียีนส์บ่าตั ้งๆตัวนึง เป็นงานเทเลอร์ คือเหมือนมีเหล็กเบาๆ อยู ่บนบ่าเสื ้อ        
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ให้ความรู้สึกอวกาศอยู่นะ แต่เสื้อก็แข็งแรงใช้ได้นาน” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 3 นามสมมติ, 
2562)  
 
  “ชอบรองเท้าผ้าใบรุ่น Tripple S ค่ะ ใส่สบายดี คนขายที่ร้านบอกว่าท าจาก
รองเท้า 3 คู่เย็บติดกัน คือใส่นุ่มมาก เค้าท าจากฟูกที่นอน มันเลยมีความนุ่มเหมือนยืน
อยู่บนที่นอน” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 10 นามสมมติ, 2562) 

 
  จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นคุณภาพและผลงานที่ออกมาสะท้อนถึง
งานฝีมือทั้งในเชิงการตัดเย็บการออกแบบที่มีคุณภาพ และสามารถผลักดันให้คุณภาพของวัสดุ            
ที่ใช้มีความสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้นได้ 

 
1.14 ความโดดเด่น/ทันสมัย 

  การออกแบบสร้างสรรค์และองค์ประกอบของสินค้าตราบาเลนเซียก้า มีความ
โดดเด่น จึงเป็นที่สะดุดตาผู้พบเห็น สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่  1 
คนที่ 3 และคนที่ 6 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  
   

  “ขอสรุปที่เรื่องความแปลกที่โดดเด่นของแบรนด์นี ้ค่ะ” (ผู ้ร่วมสนทนาคนที่ 1 
นามสมมติ, 2562) 
 
  “บาเลนเซียก้านี่แปลกใหม่ที่สุดในวงการแฟชั่นแล้วค่ะ นวัตกรรมนี่เค้าก็มีหมด 
ทั้งเรื่องผลิต ความคิดสร้างสรรค์” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 3 นามสมมติ, 2562) 
 
  “ชอบสีใหม่ของคอลเลคชั่นนี้ เพราะเมื่อก่อนท าแต่สีทึม ๆ มาตอนนี้ออกสีใหม่
มาแสบตามาก ชอบค่ะ เพราะครั้งแรกที่สะดุดตาคือสีสะท้อนแสงท าให้เราหันมาสนใจ” 
(ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 6 นามสมมติ, 2562) 
 

  จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นบาเลนเซียก้ามีความโดดเด่นเป็นของ
ตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเข้ากันกับสมัยนิยมที่ต้องการงานออกแบบในรูปแบบดังกล่าว
เช่นเดียวกัน 
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1.15 วัตถุนิยม 
  ผู้บริโภคสินค้าตราบาเลนเซียก้าบางคน เลือกซื้อสินค้าเพราะให้ความส าคัญกับ
วัตถุ โดยเป็นผู้ที่มีความเชื่อว่าการใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าสามารถแสดงความเป็นตัวตนของ
ตนเองได้ ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่ 4 และ คนที่ 7 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  

 
  “วิรู้สึกใช้แล้วดูโดดเด่นค่ะ เวลาเราโดดเด่นรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ชอบ
เวลาใคร ๆ ก็มอง มองรองเท้ามองกระเป๋านะ แต่เค้าไม่มองเรา” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 4 
นามสมมติ, 2562) 

 
  “จริงนะ เราเป็นคนที่วัตถุนิยมมาก คือขอให้ได้ซื้อ บางทีซื้อมากว่าจะใช้เกือบ
เป็นปีก็มี แต่เหมือนความสุขมันมาตอนเราเอาออกมานั่งดูนั่งชมที่บ้าน แบบยังไม่ต้องใช้  
ก็ได้ แค่นั่งดูนั่งเช็ดคือฟินแล้ว” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 77 นามสมมติ, 2562) 

 
  จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคุณภาพของตัวบาเลนเซียก้าและ
งานออกแบบที่มีความหรูหราท าให้บาเลนเซียก้าสร้างการเสพติดได้จากกระแสสังคมที่ให้ความ
สนใจและตีค่าผู้ใช้ว่าเป็นผู้มีรสนิยม 

 
1.16 คุณค่าทางจิตใจ 

  ผู ้บริโภคสินค้าตราบาเลนเซียก้าในกลุ ่มสนทนา ได้มีการกล่าวถึง สินค้าตรา                     
บาเลนเซียก้าที่มีคุณค่าทางจิตใจ กล่าวคือ ไม่ว่าสินค้าจะราคาในระดับใด ก็ยังคงรู้สึกว่าคุ้มค่า 
เพราะรู้สึกดีใจและมีความสุขที่ได้ครอบครอง โดยเฉพาะสินค้าที่มักถูกออกแบบมาอย่างจ ากัด 
(Limited Edition) และ สินค้าที่ออกแบบมาเฉพาะบางฤดูกาล (Seasonal Collection) ดังผู้ร ่วม
สนทนาคนที่ 2 คนที่ 9 และคนที่ 10ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  
 

  “เคยคิดเหมือนกันว่าเพราะอะไรถึงซื้อ แต่เหมือนมันมีคุณค่าทางจิตใจ ใช้แล้ว
มันรู้สึกเออแบบฉันเด่นมองฉันสิ อะไรประมาณนี้” (ผู ้ร่วมสนทนาคนที่ 2 นามสมมติ, 
2562) 
 
  “อยากพูดเรื่องราคาค่ะเพราะบางอย่างก็แพงไปจริง ๆ ก็ยังงงตัวเองว่าท าไมถึง
ซื้อ แต่พอซื้อแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายเงินค่ะ” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 9 นามสมมติ, 2562) 
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  “ยกตัวอย่างดินสอคอทเล็ทที่พูดถึงก็ได้ค่ะ แท่งละร้อยกว่าบาทก็จริงนะ แต่ใช้
แล้วให้ความรู้สึกมีไฟ อยากเขียนงาน” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 10 นามสมมติ, 2562) 

 
  จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตราสินค้าและงานของบาเลนเซียก้า
มีเรื่องราวซึ่งต่อยอดให้กับผู้ใช้งานเกิดความสนใจ และเลือกที่จะเก็บรักษาสินค้าให้เป็นที่จดจ าได้
เป็นอย่างดี 

 
1.17 ผู้มีอิทธิพลทางความคิด 

  การรับข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ ท าให้ผู้บริโภคมีเวลาในการค้นหา
ข้อมูลก่อนตัดสินใจซื ้อได้ด้วยตนเอง จึงท าให้เกิดผู้มีอิทธิพลทางความคิด ซึ่งหมายถึงกลุ่มคน
ธรรมดา หรือ ดารา ศิลปิน หรือใครก็ตามที่มีลักษณะส าคัญ และโดดเด่น และมีการสร้างสรรค์
เนื ้อหาหรือน าเสนอด้วยวิธีแปลกใหม่และน่าสนใจเสมอ เกิดเป็นความโดดเด่นขึ ้นมา เป็นที่
ยอมรับในวงกว้าง บาเลนเซียก้ามักใช้ช่องทางนี้เพื่อสื่อสารไปถึงผู้บริโภค ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่ 1 
คนที่ 5 คนที่ 9 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  
  

  “ก่อนจะซื้อก็จะเข้าไปดู Reference ก่อนค่ะว่าแต่งแนวไหนดี ส่วนใหญ่ก็จะดู
พวกดาราค่ะ ยิ่งถ้าใบไหนแม่ชมใช้นะ จากที่เคยมองว่าไม่สวย แต่เห็นว่าแม่ชมก็ใช้เราก็
เปลี่ยนความคิดนะ คิดว่าแบบเออๆดูสวยดี” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 1 นามสมมติ, 2562) 

 
  “เห็นดาราใช้ค่ะ แรกๆก็ไม่อิน ดูอินสตราแกรมดาราไปเรื ่อย ๆ ก็นเห็นใช้            
หลายคนค่ะ” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 5 นามสมมติ, 2562) 

 
  “ตอนนั้นเห็นเบลล่าใช้รองเท้าผ้าใบ จากเป็นคนไม่ชอบรองเท้าใหญ่ๆก็เริ่มแคป
ไปหาในเน็ตว่ารุ่นอะไร ราคาเท่าไหร่ ไปๆมาๆ ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงซื้อเสร็จเรียบร้อย คืองง
มาก เพราะมันไม่ใช่ทางเลยนะ” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 9 นามสมมติ, 2562) 

 
  จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บาเลนเซียก้ามักมีจุดเชื่อมโยง
จากผลิตภัณฑ์หนึ่งไปยังอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งโดยข้ามการค านึงถึงเหตุและผล ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนให้
เห็นว่าบาเลนเซียก้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินค้า 
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1.18 การเลียนแบบ/การมีส่วนร่วมในแฟชั่น 
  สื่อสังคมออนไลน์ท าให้รับข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและกว้างขวางมากขึ้น ท าให้
ได้รับอิทธิพลจากสิ่งเร้าต่างประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้น ท าให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบรับค่านิยม
ต่างประเทศ ประกอบกับ ตราสินค้าบาเลนเซียก้ามีต้นก าเนิดมาจากต่างประเทศ จึงเป็นที่นิยมใน
กลุ่มคนแฟชั่นในต่างประเทศเช่นเดียวกัน ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่ 2 คนที่ 3 และคนที่ 8 ได้กล่าวใ น
การสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  
 

  “ชอบตามไอจีพวกแฟชั่นบลอคเกอร์ค่ะ แล้วเห็นฝรั่งถือเลยรู้จัก ดูไฮแฟชั่นดี ” 
(ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 2 นามสมมติ, 2562) 

 
  “ครั้งแรกคือเห็นดาราฮอลลีวู๊ดนิยมรุ่นซิตี้กันมาก แบบ10ปีมาแล้วยันปัจจุบันก็
ยังใช้กันอยู่” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 นามสมมติ, 2562) 

 
  “เห็นจากสตรีทต่างประเทศค่ะ” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 8 นามสมมติ, 2562) 

 
  จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบาเลนเซียก้ามีคุณค่าสูงพอที่จะท า
ให้เกิดกระแส หรือเทรนด์ที่ท าให้ผู้ตามต้องการเป็นจุดสนใจผ่านการใช้บาเลนเซียก้าที่ท าให้ผู้ใช้
เกิดคุณค่าในกระแสดังกล่าว 

 
1.19 การรับรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

  สื่อสังคมออนไลน์เป็นเป็นตัวกลางของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่าง
มาก เพราะเข้าถึงง่ายและสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลาบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
โดยเฉพาะอินสตราแกรม ที่ผู้ร่วมสนทนามักจะกล่าวถึงบ่อยครั้ง เนื่องจากรูปแบบเป็นลักษณะ
เน้นรูปภาพ ไม่เน้นค าบรรยาย เข้าชมง่าย และ สะดวกในการค้นหาจากแฮชแท๊ก (#) รวมไปถึง
บุคคลที่ซื ้อสินค้าจากการพรีออเดอร์ นิยมให้ความสนใจกับการสั ่งซื ้อผ่านทางอินสตราแกรม             
ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่ 1 คนที่ 6 คนที่ 7 คนที่ 9 และคนที่ 10 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า 
 

  “รู้จักในอินสตราแกรมค่ะ ตามไอจีร้านพรีออเดอร์ที่รับหิ้วจากต่างประเทศ ปกติ
ก็จะเส ิร ์ชหาจากแฮชแท็ก พิมพ ์ว ่า #Balenciagathailand ก็จะมีส ินค้าของบาเลน         
เซียก้าขึ ้นมา ก็จะมีร้านพรีออเดอร์ที ่ขายขึ ้นมาเต็มเลยค่ะ เราว่ามันโอเคนะสะดวกดี           
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หาง่าย แล้วก็มี Reference ให้ดูด้วยว่าแต่งแนวไหนดี” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 1 นามสมมติ, 
2562) 

 
  “ติดตามไอจีเค้าค่ะ ทุกวันเค้าจะมีภาพถ่าย วีดีโอ ผ่านตาเราตลอด ” (ผู ้ร่วม
สนทนาคนที่ 6 นามสมมติ, 2562) 

 
  “คือพวกบล๊อคเกอร์ชอบโพสในเน็ตว่ามาถึงตรงนี้ต้องสนใจว่าแฟชั่นเสื้อผ้าของ
บาเลนเซียก้าที่มันไม่สวยแต่ท าไมแพง ใครที่ไหนจะซื้อไปท าไม แล้วมันแบบขมวดๆให้
อย่างรู้ ตรงที่บอกว่า เพราะค าตอบมันไม่ใช่ค าถาม ฟังแล้วงงไหมแต่เราสัมผัสได้ว่ามันมี
อะไร” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 7 นามสมมติ, 2562) 

 
  “มันเป็นแบรนด์รวมพลคนแปลกๆเลยนะ แค่เห็นไอจีก็ประหลาดแล้วอ่ะ คือถ้า
หมายถึงประเด็นเรื่องเทคโนโลยีนะ ก็เลือกไอจีค่ะ เพราะดูบ่อยที่สุดแล้วแต่ละรูปก็ชวน
ให้งงๆนะว่าสวยตรงไหน คือภาพรวมๆมันจะมาทึมๆหมด แล้วมาเด่นตรงสีเจ็บหนึ่งจุด 
อันนี้ที่สังเกตจากไอจีนะ” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 9 นามสมมติ, 2562) 

 
  “ชอบอ่านนิตยสารออนไลน์ค่ะ จี คิว ไทยแลนด์ กับ โว๊ค ชอบมีเรื่องของบาเลน
เซียก้ามาให้อ่านบ่อยๆ” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 10 นามสมมติ, 2562) 

 
  จากการสนทนากลุ ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบาเลนเซียก้ากับสื ่อออนไลน์มี
อิทธิพลที่เชื่อมโยงต่อกันเพราะด้วยตราสินค้าของบาเลนเซียก้าเองก็มีเรื่องราวและสามารถส่ง
ต่อไปยังออนไลน์ได้เป็นอย่างดี 

 
1.20 การเลียนแบบบุคคลที่ชื่นชอบ 

  สื่อสังคมออนไลน์ท าให้การรับรู้เรื่องเรื ่องราวของบุคคลที่ผู ้มีบริโภคมีความชื่น
ชอบได้อย่างง่ายดาย ท าให้เกิดการรับรู้เรื่องราวของบุคคลนั้นได้บ่อยครั้ง จนเกิดการซึมซับเอา
ทัศนคติของบุคคลดังกล่าวมาได้ไปโดยปริยาย ท าให้รู้สึกชอบสินค้าที่บุคคลนั้นใช้ เหมือนกับที่
ชอบบุคคลนั้น ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่ 4 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  
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  “เมื่อก่อนจะมีเพื่อนคนนึงที่เราชอบติดตามชีวิตนางมากจะดูไอจีนางตลอด คือ
นางเป็นคนดูดี แล้วเห็นนางเลือกถือเลยแบบเห้ยสวยดีแปลกอ่ะ เลยอินบ๊อกส์ไปถาม  
นางว่ายี่ห้ออะไร ก็เลยรู้จักค่ะ” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 4 นามสมมติ, 2562) 
 
  “ชอบแม่ชมด้วย เลยชอบของที่แม่ชมใช้” (ผู ้ร่วมสนทนาคนที่ 5 นามสมมติ, 
2562) 
 
  “ชอบเบลล่า แล้วตอนนั้นเบลล่าใช้รองเท้ารุ่น Tripple S ซื้อตามแบบไม่ลังเล 
เหมือนมโนว่าใส่แล้วจะเหมือนเบลล่า” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 9 นามสมมติ, 2562) 
 

  จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบาเลนเซียก้าเป็นหนึ่งในตราสินค้าที่
สร้างอิทธิพลในหมู่ผู้มีชื่อเสียงและต่อยอดมายังชื่อเสียงของผู้ใช้งานระดับอื่นต่อกันมา ส่งผลให้  
บาเลนเซียก้าเป็นตราสินค้าที่เป็นจุดสนใจในสังคมได้ง่าย 

 
1.21 การมีส่วนร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์ 

  วิว ัฒนาการของเทคโนโลยี ท าให ้ผู ้บริโภคเชื ่อมต่ออินเทอร์เน็ตกันมากขึ ้น 
ผู ้บริโภคจึงใช้เวลาอยู ่ในโลกออนไลน์กันมากขึ้น เกิดเป็นสังคมหนึ ่งบนโลกออนไลน์ เรียกว่า 
สังคมออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถใช้แสดงตัวตน เพื่อบ่งบอกความชอบ รสนิยม ไปจนถึง ฐานะทาง
สังคม ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่ 6 และ คนที่10 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  
 

  “ใช้แล้วเด่นสุด มันถ่ายรูปสวย ยิ่งสีเจ็บๆคือชอบมาก ชอบบถ่ายรูปแล้วอัพไอจี
พอถือบาเลนเซียก้าแล้วมันฟีลแบบเป็นคนเท่ห์ คนมีไสตล์ เพื่อนๆที่ชอบเหมือนกันก็จะ
มาเม้นรู้สึกว่าความฟินมันอยู่ตรงนั้น” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 6 นามสมมติ, 2562) 
 
  “อยู่ในกลุ่ม Balenciagathailand ค่ะ เวลาใช้ของบาลองจะถ่ายรูปแล้วส่งไปใน
กลุ่ม ถ้าลงไอจีก็จะแฮชแท๊กพวก #Balenciagathailand หรือ #Balenciagaisme ค่ะ” 
(ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 10 นามสมมติ, 2562) 

 
  จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบาเลนเซียก้ามีเนื้อหาเฉพาะในสาย
แฟชั่นที่ท าให้เกิดผู้ใช้สินค้าสามารถมีตัวตนบนโลกออนไลน์ผ่านการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น  

 



 80 
 

 
 

1.22 การสื่อสารเกี่ยวกับตราสินค้า 

  จากวิวัฒนาการของอุปกรณ์ดิจิทัลพกพาท าให้ผู้บริโภครับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นมีผลอย่างมากต่อการคิดและตัดสินใจ
ของผู ้บริโภค การเสพข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอท าให้ผู ้บริโภคเปลี ่ยนแปลงความคิดอยู ่ตลอดเวลา 
ผู้บริโภคจะรับข้อมูลตามความต้องการของตนเอง ตัวแปรส าคัญของบาเลนเซียก้าจึงไม่ใช่ ช่อง
ทางการสื่อสารตราสินค้าแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นเรื ่องราว (Story/Content) ของตรา
สินค้า และวิธีการน าเสนอเรื ่องราวที่แตกต่างและเป็นตัวของตัวเอง กล่าวคือวิธีเล่าเรื ่องของ          
บาเลนเซียก้านั ้นสามารถชิงพื้นที ่สื ่อ และดึงความสนใจของผู ้บริโภคได้เป็นอย่างดี ดังผู ้ร่วม
สนทนาคนที่ 1 คนที่ 4 คนที่ 6 คนที่ 9 และคนที่ 10 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  
 

  “การใส่สตอรี ่ลงในสินค้าของเค้าด้วย มันเลยดูมีเรื ่องราว ท าให้ดูมีที ่มาที ่ไป              
มีความเป็นมาว่าท าไมต้องชื่อรุ่นนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมากจากอะไร เราก็อ๋อฟังแล้วก็อิน 
เลยไม่ได้สนใจราคา แต่กลับไปอินเรื่องราวมันมากกว่า เราคิดว่าสิ่งนี้ท าให้สินค้าเค้าขาย
ได้ง่ายขึ้นค่ะ” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 1 นามสมมติ, 2562) 
 
  “ชอบตอนแฟชั ่นโชว์ตัวที ่เป ็นฟีลแบบผู ้ประกาศข่าวหน้าตายๆแล้วท าปาก        
ขะมุบขะมิบ แบบตลกอ่ะ คิดได้แล้วเราก็ดูมันจนจบนะ เพราะแบบเออแปลกจริง แม่เห็น
ยังหยุดยืนดู ซึ ่งแม่ก็บอกว่าไม่ได้สวยนะ แต่ก็อยากดูให้จบ ” (ผู ้ร ่วมสนทนาคนที ่ 4           
นามสมมติ, 2562) 

 
  “คอนเท้นต์เค้าเอาอยู่มากนะ แบรนด์นี้เก่งเรื่องชิงพื้นที่สื่อ เราก็ว่าจริง ดูอย่าง
ถุงอิเกีย หรือ กระเป๋าสายรุ้ง คือเข้าใจละว่าท าไมต้องท าอะไรให้แปลก เพราะยิ่งแปลก
คนยิ่งสนใจ ยังไงก็ได้คนรู้จักเพ่ิมขึ้นละ” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 6 นามสมมติ, 2562) 
  
  “บางทีความคิดสร้างสรรค์เค้าก็ล้ ามากเกิน แต่เหมือนคนก็รู ้จ ักมากขึ ้นนะ 
เพราะแม่อิ๊งเล่นเฟสบุ๊คยังเคยมาถามเลยว่าไอยี่ห้อนี้มันคืออะไร แพงไหมเนี่ย อะไรอย่าง
นี้  ก็เลยแบบเอออย่างน้อยเค้าก็สร้างสรรค์ความแปลกจนคนแก่ๆยังให้ความสนใจ ”          
(ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 9 นามสมมติ, 2562) 
 
  “คือเดมน่าคนออกแบบบาเลนเซียก้า นางเข้าใจวัฒนธรรมอินเตอร์เน็ตอยู่นะ 
แบบรู้จักคนเจนอย่างเราว่า ต้องท าแนวไหน เล่าเรื่องออกมายังไง เพราะในแต่โชว์ของ
เค้าจะมีมีมให้คนตกใจแล้วเอาไปเล่าต่อ ๆ กัน อย่างพวก ถุงอิเกีย ถุงโบ๊เบ๊ หรือ ไอ
แจ๊กเก็ตเจ็ดชั้น” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 10 นามสมมติ, 2562) 
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  จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่างานออกแบบและตัวตราสินค้ามี
ความสัมพันธ์กันและบาเลนเซียก้าพยายามในการสร้างเรื ่องราวดังกล่าวอยู ่เสมอเพื ่อท าให้
ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกร่วม 
 

1.23 ความหลงใหล/ความภักดีเชิงทัศนคติ 
  สินค้าตราบาเลนเซียก้า มักได้รับการกล่าวถึงว่ามีความแปลกประหลาด จึงเป็น
ตราสินค้าที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนเฉพาะกลุ่ม ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวมีพฤติกรรมมากกว่าความ
ชื่นชอบ คือความหลงใหล โดยกล่าวคือ ไม่มีความสนใจในตราสินค้าอื่นนอกจากบาเลนเซียก้า 
หรือซื้อสินค้าตราบาเลนเซียก้ามากกว่าตราสินค้าอื่น และรู้สึกอยากครอบครองอยู่ตลอดเวลา          
ดังผู ้ร ่วมสนทนาคนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 5 คนที ่ 6 คนที่ 7 และคนที่ 9 ได้กล่าวในการ
สนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  
 

  “ชอบสไตล์และดีไซน์ มีความเท่ห์ ไม่เก่าง่าย ไม่เชย ทนทาน และประโยชน์ใช้
สอยคุ้มค่า ถ้าต้องการแบรนด์เนมคลาสสิคใช้ได้นาน ๆ สักใบ แถมแมตท์กับการแต่งตัว
ง่ายด้วย” นึกถึงแต่แบรนด์นี้เลย” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 1 นามสมมติ, 2562) 
 
  “หลงใหลตั้งแต่กระเป๋ารุ่นแรกๆที่ชื่อ รุ่นซิตี้ ฮิตมากในตอนนั้น” (ผู้ร่วมสนทนา
คนที่ 2 นามสมมติ, 2562) 
 
  “ก็จะเลือกบาเลนเซียก้าเป็นแบรนด์แรกๆค่ะ ถือแล้วรู้ว่านี่คือบาเลนเซียก้า”  
(ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 3 นามสมมติ, 2562) 
 
  “บาเลนเซียก้ามีชื ่อเสียงเดิมอยู ่แล้ว พอออกสินค้าใหม่ๆมาแล้วโฆษณาตรง
กลุ่มเป้าหมาย และมีลูกค้าเฉพาะกลุ่มอยู่แล้ว” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 5 นามสมมติ, 2562) 

 
  “คือม ัน เป ็นของที ่แบบไม ่สวยแต ่ราคาแพง แถมเราก ็ซื ้อด ้วยนะ เคยค ิด
เหมือนกันว่าเพราะอะไร รู้สึกว่าเสน่ห์ของเค้าคือ ของไม่สวยที่แพง งงไหมคะ”  (ผู้ร่วม
สนทนาคนที่ 6 นามสมมติ, 2562) 

 
  “ชอบบาเลนเซียก้าตั ้งแต่ยังไม่มีเงินซื ้อของจริงค่ะ จนตอนนี ้ได ้ใช ้แล้วรู ้ ส ึก            
อินมากจริง ๆ” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 7 นามสมมติ, 2562) 
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  “นี ่คือคลั ่งถึงกับอยากนั ่งเครื่องไปซื้อต่างประเทศเพราะกลัวเก็บแบบไม่ครบ          
ทุกคอลเลคชั่น นี่คือบ้ามาก” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 9 นามสมมติ, 2562) 

 
  จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานบาเลนเซียก้าจะมีความโดดเด่น
และมีแนวทางการน าเสนอที ่ท าให้เกิดการต่อยอดได้ง่ายมากยิ ่งขึ ้นดังนั ้นผู ้ใช้งานจึงมีความ
ต่อเนื่องเมื่อหันมาใช้บาเลนเซียก้าในโอกาสต่าง ๆ 
 

1.24 ความคุ้นเคย/ความภักดีเชิงพฤติกรรม 
  ผู ้บร ิโภคสินค ้าตราบาเลนเซ ียก ้า เล ือกซื ้อส ินค้าตราบาเลนเซ ียก้าเพราะ
ความคุ้นเคยจากการพบเห็นบ่อย ๆ ความมีชื ่อเสียง หรือการใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าเป็น
ประจ าและไม่อยากเปลี่ยนไปศึกษาตราสินค้าอื่น ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่ 9 และ คนที่ 10 ได้กล่าว
ในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  
 

  “ส ่วนต ัวค ิดว ่าขายได ้เพราะม ีชื ่อ เส ียงมานานแล ้วค ่ะ แล ้วก ็เป ็นหนึ ่ง ใน            
แบรนด์เนมที่คนไทยนิยมใช้ รุ่นที่เป็นแบบเรียบหรูก็มี ที่เคยเห็นบ่อย ๆ ก็พวกรุ่นซิตี ้ ”  
(ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 9 นามสมมติ, 2562) 

 
  “เห็นพี่สาวใช้หลายใบแล้วค่ะ เราก็เออลองใช้ดูก็ได้เห็นพี่ใช้แล้วมันก็สวยดี            
เห็นถือไปถือมาทุกวัน” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 10 นามสมมติ, 2562) 

 
  จากการสนทนากลุ ่มดังกล่าวแสดงให้เห ็นว ่ามูลค่าของบาเลนเซียก้าท าให้
ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีความรู้สึกที่ควรค่าแก่การลงทุนและการให้ความสนใจกับตราสินค้าในระยะ
ยาวซึ่งส่งผลให้เกิดความผูกพันมากยิ่งขึ้น 
 

1.25 การผสานธุรกิจ/การผสมผสาน 
  การร่วมมือทางธุรกิจของสินค้าที ่มีความคล้ายกัน หรือ แตกต่างกันท าให้เกิด
มูลค่าเพิ่มขึ้นและได้ฐานลูกค้าใหม่ ๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และได้สินค้าที่แปลกใหม่ ท าให้
บาเลนเซียก้าเข้าถึงผู้บริโภคใหม่ได้มากขึ้น และเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น จากการผสานธุรกิจ
กับตราสินค้าอื่น ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่ 2 คนที่ 5 คนที่ 6 และคนที่ 7 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่ม
ตอนหนึ่งว่า  
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  “ดินสอคอทเล็ท ที่ท าร่วมกับบาเลนเซียก้า อันนี้เคยเห็นในเน็ตอยู่ ตกแท่งละ 
193 บาทนะ ซื้อในเว็ปคอทเล็ทได้” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 2 นามสมมติ, 2562) 

 
  “ชอบที่ร่วมมือกับรองเท้าคร๊อคค่ะ บาเลนเซียก้ามีความแฟชั่น คร๊อคก็มีความ  
ใส่สบาย ร่วมมือกันได้ลงตัวดีค่ะ” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 5 นามสมมติ, 2562) 
 
  “คอลเลคชั่นที่ท าร่วมกับคิตตี้ก็น่ารักนะ พวกแฟนคลับคิตตี้ก็แห่มาซื้อกันอยู่นะ” 
(ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 6 นามสมมติ, 2562) 

 
  “ชอบรองเท้าคร๊อคเหมือนกัน เพราะเราก็ใส่คร๊อค เคยคิดว่า ถ้ามันออกแบบเก๋ ๆ 
หน่อยนะจะดีมาก เพราะของเค้าใส่สบายอยู่แล้ว” (ผู ้ร่วมสนทนาคนที่ 7 นามสมมติ, 
2562) 

  จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแนวทางของการท าตราสินค้าร่วม
ของบาเลนเซียก้าไม่ได้ท าให้คุณค่าของตราสินค้าลดลง แต่ยังหมายรวมถึงการสร้างคุณค่าใหม่ๆ        
ที่ท าให้ตราสินค้ามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 
      2. ประเด็นการรับรู้ที่ได้จากการสนทนากลุ่มเพิ่มเติม จ านวน 13 ประเด็น   

2.1 แก่นแท้ของตราสินค้า  
  สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วบวกกับข้อมูลจ านวนมากในสังคม
ดิจิทัล ตราสินค้าจึงต้องถ่ายทอดความคิดหลัก  หรือ แก่นแท้ของ ตราสินค้าให้ชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย เช่น การท าให้ผู ้บริโภครู้ว่าเพราะเหตุใดถึงมีตราสินค้านี้อยู่ในโลก สิ่งที่ตราสินค้านี้เชื่อคือ
อะไร เป้าหมายของตราสินค้านื้คืออะไร เป็นต้น เพราะเมื่อบริโภคเข้าใจและรับรู้สิ่งที่ ตราสินค้า
ต้องการจะท า การบริโภคจึงเกิดขึ้น ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่ 7 และ คนที่ 8 ได้กล่าวในการสนทนา
กลุ่มตอนหนึ่งว่า  
 

  “กูตูร์ของบาเลนเซียก้ามันอยู่เหนือเทรนด์นะ ดูแสดงออกความไฮ ความงาม
แล้วก ็ค ุณภาพ มันเป ็นวิส ัยท ัศน ์เค ้า ที ่เราเคยอ่าน เหมือนให้แบบอะไรก็ได ้ที ่เว ่อ                      
แต่คุณภาพต้องดี” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 6 นามสมมติ, 2562) 

 
  “บาเลนเซียก้ามีต้นก าเนิดมาจากการท าเสื ้อผ้าโอกูตูร์ อันนี้เคยอ่านประวัติใน  
เวปอยู่นะ เราก็เริ่มเก็ทละว่าท าไมแต่ละชุดถึงเว่อวังอลังการ เห็นว่าเดมน่าจะเอากลับมา
ท าใหม่ด้วย แบบใช้แพลตฟอร์มนวัตกรรมสมัยใหม่ แต่เอาแพทเทิร์นชุดเดิม ” (ผู ้ร่วม
สนทนาคนที่ 7 นามสมมติ, 2562) 
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  “ประวัติบาเลนเซียก้าที่เคยอ่านคือเค้าบอกว่า เมื่อก่อนคริสโตบัส จะใช้นางแบบ
หน้าตาอัปลักษณ์ มาเดินแบบเสื้อผ้าของเค้า แบบเหมือนเค้าจะบอกใบ้ว่า นางแบบที่             
ไม่สวยของเค้ายังดูหรูหราสง่างามได้ ก็เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับชุดที่เค้าใส่ เราอ่านก็อินนะ
ท าให้รู ้ส ึกแบบเป็นแบรนด์ที ่สร้างขึ ้นมาเพื่อคนไม่สวยอย่างเราได้มั ่นใจขึ ้น” (ผู ้ร ่วม
สนทนาคนที่ 8 นามสมมติ, 2562) 
 

  จากการสนทนากลุ ่มด ังกล ่าวแสดงให ้เห ็นแก่นแท ้ของบาเลนเซ ียก้านั ้นมี             
ความลึกซึ ้งและสะท้อนมาในงานออกแบบและคุณค่าที ่ลงไปในเนื ้อตัวงานจนกล่าวได้ว่างาน
ออกแบบคือตราสินค้าหนึ่งของบาเลนเซียก้า 

 
2.2 วิวัฒนาการของอุปกรณ์ดิจิทัล 

  อุปกรณ์ดิจิท ัล ถือเป็นปัจจัยส าคัญที ่ก ่อให ้เกิดการรับรู ้สิ ่งเร้าผ ่านสื ่อส ังคม
ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ แท๊ปเล็ด ไอแพด คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ท าให้ผู ้บริโภค
สามารถเข้าสู ่โลกออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถเริ ่มต้นและจบกิจกรรมทุกอย่างได้ด้วย
ตนเอง ทั ้งยังมีความสามารถในการใช้งานเชิงเคลื่อนที่ (Mobility) สูงขึ้น วิวัฒนาการที่ช่วยให้
ผู้บริโภคสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไหนและเมื่อไรก็ได้ การรับรู้จึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และ
สามารถตัดสินใจซื้อได้ตลอดเวลาเช่นกัน ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 7 
และคนที่ 8 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  

 
  “ด้วยความที่มันสะดวกไปซะทุกอย่างเราเลยเสียตังง่ายขึ้น เวลาซื้อก็ดูในไอจี 
เลือกๆ แล้วก็โอนเงิน เรียกไลน์แมนมาส่ง จบเลย” (ผู ้ร่วมสนทนาคนที่ 1 นามสมมติ, 
2562) 

 
  “เวลามีอารมณ์อยากได้คือนั ่งไถมือถือทั ้งวันทั ้งคืนเลยนะ แล้วก็เปรียบเทียบ
ราคาไปเรื่อย ๆ แต่ก็เคยเปลี่ยนใจเหมือนกัน พอหาไปหามาเจอแบรนด์อื่นที่ถูกกว่าไรงี้ ” 
(ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 2 นามสมมติ, 2562) 
 
  “ตอนจะซื้อนี่หาข้อมูลทั้งวันเลยค่ะ บางทีก็วีดีโอคอลกับพนักงานที่ช๊อปพารา
ก่อนค่ะ แล้วก็ดูพวกรีวิวต่าง ๆ ว่ารุ่นนี้เป็นไงดีไหม” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 3 นามสมมติ, 
2562) 
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  “ซื้อออนไลน์บนเว็ปค่ะ สะดวกดีค่ะ ตัดบัตรเครดิตเลย ถ้าเป็นตามร้านพรีในไอจี
ก็ชอบซื ้อค่ะ ช่วงที ่อยากซื ้อมาก ๆ ไลน์ไปร้านไหนตอบก่อนคือซื ้อร้านนั ้นก่อนเลย ”           
(ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 4 นามสมมติ, 2562) 
 
  “เว็ป iprice จะเปรียบเทียบราคาให้เลย เหมือนเอาทุกเว็ปที ่ขายบาลองมา
รวมกันแล้วเปรียบเทียบราคา บวกภาษีให้เรียบร้อย ตัดเงินจากบัตรเครดิตได้เลยค่ะ 
เวลาส่งของก็จะคอยมีเมลมาบอกว่า ตอนนี ้ของถึงไหนแล้ว ” (ผู ้ร ่วมสนทนาคนที ่ 7           
นามสมมติ, 2562) 
 
  “ตอนสั่งซื้อกับร้านพรี ถ้าร้านไหนตอบช้าไม่ทันใจก็เปลี่ยนใจเลยนะ” (ผู ้ร่วม
สนทนาคนที่ 8 นามสมมติ, 2562) 

 
  จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงจากการซื้อผ่านผู้ขายแบบเผชิญหน้าแล้ว แม้แต่ในกลุ่มผู้ซื้อที่เน้นตราสินค้า
หรูหรา ก็ให้ความส าคัญกับการซื้อออนไลน์ 
 

2.3 ประโยชน์ใช้สอย 
  นวัตกรรมการผลิตและความคิดสร้างสรรค์ท าให้สินค้าตราบาเลนเซียก้าถูก
ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยไม่จ ากัดว่าเป็นเพศใด รูปร่างลักษณะใด แสดงถึงความง่าย
ต่อการใช้งานได้ดี ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่ 2 คนที่ 7 และคนที่ 9 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอน
หนึ่งว่า  

 
  “กระเป๋าเค้าดูตลอดกาลดีค่ะ ยิ่งใช้หนังยิ่งสวย ใช้จนเก่ามันก็ยังสวย เหมือน
แบบยิ่งใช้ลายยิ่งสวยนะ” “กระเป๋ามอเตอร์ไซเคิล กระเป๋าใบนี้ของบาเลนเซียก้าเข้ากับ
รูปร่างและขนาดของกระเป๋าอ่ืน ๆ ได้อย่างดีเลยนะ คนเลยซื้อเป๋าไปอื่นของบาเลนเซียก้า 
ตามไปด้วย” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 2 นามสมมติ, 2562) 
 
  “ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วย เลยขายได้มากขึ้น (ผู้ร่วมสนทนา
คนที่ 7 นามสมมติ, 2562) 
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  “ชอบความเอกลักษณ์ของแบรนด์นี ้ ตัวหนังกระเป๋า หรือ เครื ่องประดับที่       
ไม่คุณหนูมากได้หลายลุค เท่ สวย ท างานได้ เที่ยวได้”  (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 9 นามสมมติ, 
2562) 

 
  จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นในงานออกแบบและการสร้างสรรค์ของ
บาเลนเซียก้าไม่ได้เน้นเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังสามารถต่อยอดได้ซึ่งท าให้เกิดความใหม่ในการ
ใช้งานบาเลนเซียก้าอยู่เสมอ 
 

2.4 ความสัมพันธ์ที่ดี 
  ในประเทศไทยมีหน้าร้านของบาเลนเซียก้าอยู่หลายแห่ง ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่าน
ทางหน้าร้านได้รับการบริการเป็นอย่างดีจากพนักงานประจ าร้าน รวมไปถึงการรับประกันสินค้า
เมื่ออะไหล่ช ารุดเสียหาย ประกอบกับปัจจัยด้านอุปกรณ์ดิจิทัลที่ทันสมัยท าให้ง่ายต่อการรับส่ง
ข้อมูลเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับผู้บริโภค จึงเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างตราสินค้ากับ
ผู้บริโภค ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่ 1 คนที่ 3 และคนที่ 4 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  
 

  “ปกติซื้อที่หน้าร้านพารากอน เพราะดูไม่เป็นว่าอันไหนแท้ไม่แท้ กลัวไปร้านพรี
แล้วโดนหลอก ที่ร้านก็บริการดีนะพอไปซื้อครั้งนึง พนักงานก็จะขอแลกไลน์ละ ทีนี้เราก็
เริ่มอยู่ในวังวนเค้าละ ออกคอลเลคชั่นใหม่ทีนึงคือส่งรูปมาให้ไม่ต้องไปถึงร้านเลย ตัดบัตร         
ยิงบาโค้ด ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ อะไรได้หมด”  (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 1 นามสมมติ, 2562) 

 
  “เคยซิปแตกเอาจริง ๆ ซ่อมเองก็ได้ แต่ลองใจส่งหน้าร้านดู เห้ยเค้าก็ซ่อมให้จริง ๆ 
เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะ” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 3 นามสมมติ, 2562) 

 
  “เคยซื ้อหน้าร้านเหมือนกัน บริการดีมาก มีน้ าแร่ให้ดื ่ม ตอนนั ้นป่วยยังส ่ง
ของขวัญมาให้อีก คือเข้าใจแหละว่าเป็นกลยุทธ์การขาย แต่ก็อดหลงไม่ได้” (ผู ้ร ่วม
สนทนาคนที่ 4 นามสมมติ, 2562) 

 
  จากการสนทนากลุ ่มด ังกล ่าวแสดงให ้เห ็น ว ่าการร ักษ าฐานล ูกค ้าของ                
บาเลนเซียก้าถือได้ว ่าเป็นอีกเรื ่องราวหนึ ่งในการสร้างความผูกพันให้กับผู ้ใช้งานตราสินค้า                   
บาเลนเซียก้าว่า 
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2.5 กระแสนิยม 
  ผู้บริโภคสินค้าตราบาเลนเซียก้า ได้ให้ความเห็นว่าบาเลนเซียก้า เป็นสิ่งที่มากับ
กระแสนิยม ที ่มีลักษณะมาเร็วไปเร็ว เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยจะได้รับความนิยมแค่
เพียงในช่วงเวลาหนึ่ง และหากขาดการสื่อสารการตลาดที่ต่อเนื่อง หรือ มีตราสินค้าอื่นที่โดดเ ด่น
กว ่ามาแทนที ่ ซึ ่ง ได ้ม ีการกล ่าวถ ึงต ่อ ไปว ่า  บาเลน เซ ียก ้าย ังคงได ้ร ับความน ิยมเป ็นผล               
อันเนื่องมาจากการเกาะกระแสตามสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่ 1            
คนที่ 2 และคนที่ 7 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า 
 

  “ตามแฟชั่น ใช้งานง่าย ใช้ทนดี” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 1 นามสมมติ, 2562) 
 

  “ตอนนี้ได้รับความนิยมมากคือพวกรองเท้าสนีกเกอร์ แต่คิว่าอีกสักพักเดี๋ยวพอมี
รุ่นอ่ืน ๆ ออกมาก็คงค่อย ๆ หายไป” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 2 นามสมมติ, 2562) 
 
  “ซื้อเพราะความชอบส่วนตัวและเป็นค่านิยมในช่วงนั้น กระเป๋าเค้าดูตลอดกาลดีค่ะ 
ยิ่งใช้หนังยิ่งสวย ใช้จนเก่ามันก็ยังสวย เหมือนแบบยิ่งใช้ลายยิ่งสวยนะ” (ผู้ร่วมสนทนา
คนที่ 7 นามสมมติ, 2562) 
 

  จากการสนทนากลุ ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบาเลนเซียก้าเป็นเช่นเดียวกับ         
ตราสินค้าแฟชั่นอื่นๆ ที่อยู่ในกระแสและมีแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองที่จะมีการปรับตัว
และสร้างความโดดเด่นในทุกช่วงการเปิดตัวใหม่ๆ ของตัวตราสินค้าเอง  
 

2.6 ความสวยงาม 
  ในมุมมองด้านสุนทรียศาสตร์ของบาเลนเซียก้านั้น ผู้บริโภคมองว่าเกิดจากการคิด
ประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย และสร้างสรรค์สิ ่งแปลกใหม่ บนเครื่องแต่งกาย ท าให้มีมิติที่เป็นความ
งาม ผสมผสานอยู ่ในการออกแบบ เกิดเป็นความสวยงาม และดูโดดเด่น ซึ่งสามารถแสดงถึง
ระดับทางสังคมได้และรสนิยมของผู้บริโภคได้ ถึงแม้ว่าสินค้านั้นจะถูกวิพากวิจารณ์ว่าไม่มีความ
สวยงาม แปลกประหลาด อัปลักษณ์ แต่ผู้บริโภคยังคงมองว่าเป็นสิ่งสวยงามอยู่เสมอ ดังผู้ร่วม
สนทนาคนที่ 6 และคนที่ 8 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  
 

  “ใช้แล้วเด่นสุด มันถ่ายรูปสวย ยิ่งสีเจ็บๆคือชอบมาก” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 6 
นามสมมติ, 2562) 
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  “คือสินค้าบาเลนเซียก้า ถ้าคนทั่วไปมองคงไม่ค่อยเห็นความสวย แต่ก็ขึ้นอยู่กับ
ว่าใครมองมากกว่า อย่างเราเป็นคนชอบแบบนี้ ชอบความโดดเด่น อะไรที่เด่นเราก็ว่า  
อ ันนั ้นแหละที ่สวย ซึ ่งบาเลนเซ ียก้าเด ่นท ุกอย่างเลยค ่ะ ” (ผู ้ร ่วมสนทนาคนที ่ 8             
นามสมมติ, 2562) 

 
  จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นบาเลนเซียก้ามีความใส่ใจการออกแบบ
และความสวยของบาเลนเซียก้าจะมีลักษณะเฉพาะของตัวเองที่ต้องเป็นผู้ใช้บาเลนเซียก้าท่านั้นที่
จะเข้าใจ 
 

2.7 การสื่อความหมาย 
  ผู้บริโภคสินค้าตราบาเลนเซียก้า ได้ให้ข้อมูลว่าสินค้าของบาเลนเซียก้าสามารถ
สื่อความหมายความเป็นตัวตนของผู้บริโภคได้ ท าให้เป็นบุคคลที่น่าค้นหาและน่าติดตาม ดังผู้ร่วม
สนทนาคนที่ 3 และคนที่ 4 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  
 

  “บาเลนเซียก้านี่ถือเป็นแบรนด์มีความคิดสร้างสรรค์มากค่ะ ท าอะไรออกมาก็
ขายได้หมด จะแปลกแค่ไหนก็ขายได้นะ ชอบสุดคือกระเป๋าสายรุ้ง ที่เค้าให้ความหมายว่า 
ต้องการให้ดูลุคซัมเมอร์สดใส” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 3 นามสมมติ, 2562) 
 
  “ใช่ แน่นอน เราว่าของพวกนี้มันบอกความหมายได้ ถ้าคนใส่อิน แล้วเชื่อแบบ
นั้น อย่างเราใส่บาเลนเซียก้ากันใช่มั้ย เราก็รู้สึกว่าพวกเรามีอะไรเหมือนกัน นี่แหละคื อ
สิ่งที่มันเป็นความหมายแล้วสื่อออกมา” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 4 นามสมมติ, 2562) 

 
  จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการน าเสนอการออกแบบของบาเลน
เซียก้าเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานออกแบบที่มีลวดลายมีที่มา
ที่ไปที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 

2.8 ความต้องการแตกต่างกับสังคม 
  สินค้าตราบาเลนเซียก้าเป็นสินค้าที ่มีผู ้บริโภคเฉพาะกลุ ่มที ่ไม่ต้องการใช้ตรา
สินค้าที ่ม ีคนนิยมมากเกินไป เพราะอยากสร้างความแตกต่างจากบุคคลทั ่วไปอย่างชัดเจน              
ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่ 7 คนที่ 8 และคนที่ 10 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  
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  “เราก็ไม่ชอบใช้ของเหมือนคนอื่น บาเลนเซียก้าต้องเป็นคนแบบกล้า ๆ แล้ว
แฟชั่นจ๋าจริง ๆ แล้วรู้สึกว่ามันใช่เรา คือเราชอบของที่ไม่ซ้ าคนอื่น ท าให้เรารู ้สึกอิน
เวลาใช้ว่า เราดูแตกต่างกว่าคนอื่น ดูเรามีอะไร” (ผู ้ร่วมสนทนาคนที่ 7 นามสมมติ, 
2562) 
 
  “ใช่ๆ เหมาะกับคนที่อยากแต่งตัวดี แต่อยากหนีความเป็นทางการ เราอยากให้
คนที่เห็นมองเราว่า เราเก๋ แต่ก็หรูหรานะจ๊ะ” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 8 นามสมมติ, 2562) 
 
  “จริงค่ะ อยากให้คนที ่เห ็นมองว่า ฉันไม่เหมือนคนนะ เสื ้อผ้าที ่ฉันใส่ก็มีแค่              
ตัวเดียวในไทยนะอะไรแบบนี้” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 10 นามสมมติ, 2562) 

 
  จากการสนท น ากลุ ่ม ด ังกล ่าว แสดงให ้เห ็น ว ่าก าร ใช ้บ า เลน เซ ียก ้าค ือ            
ความแตกต่างแต่ไม่ใช่แตกแยกในวงการแฟชั่น เพราะงานออกแบบและแนวทางการน าเสนอของ
บาเลนเซียก้าสามารถสร้างความรู้สึกเฉพาะของตัวผู้ใช้งานได้อย่างโดดเด่นว่า  
 

2.9 ความต้องการความแปลกใหม่ 
  ความเบื ่อหน่ายจากการใส่เสื ้อผ ้าล ักษณะเดิมซ้ าไปซ้ ามาเป็นประจ า ท าให้
ผู้บริโภคเลือกสินค้าตราบาเลนเซียก้าที่มีลักษณะการออกแบบที่แปลกแหวกแนว ไม่เหมือนใคร 
เพื่อต้องการหาความแปลกใหม่ให้กับตนเอง ทั้งความรู้สึกใหม่ อารมณ์ใหม่ หรือ ทัศนคติใหม่            
ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่ 7 คนที่ 8 และคนที่ 9 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  
 

  “จริงๆ เวลาออกคอลเลคชั่นใหม่ ๆ  มา มันก็เรียกว่าใหม่นะ แต่ที่ชอบคือมัน
แปลก ค ือ   แปลกกว ่าแบรนด ์อื ่นที ่เคยเห ็น  น ่าจะเป ็น เรื ่องของไอเด ียค ่ะที ่ใหม่             
พอมีไอเดียใหม่ก็จะออกแบบสินค้าใหม่ได้ค่ะ” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 7 นามสมมติ, 2562) 
 
  “ขายได้เพราะแปลก ไม่เหมือนใคร เหมือนยิ่งแปลกยิ่งขายได้” (ผู้ร่วมสนทนา
คนที่ 8 นามสมมติ, 2562) 
 
  “เบื ่อชุดธรรมดา อยากลองแปลกตาดูบ้าง อยากใส่อะไรแปลกๆ ” (ผู ้ร ่วม
สนทนาคนที่ 9 นามสมมติ, 2562) 
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  จากการสนทนากลุ ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู ้ที ่ใช ้งานบาเลนเซียก้าทั ้งเก่า             
และใหม่มองเห็นความแตกต่างของบาเลนเซียก้าต่องานออกแบบอื่นๆ ได้อย่างชัดเจนและสิ่งที่  
บาเลนเซียก้าต้องการสื่อสารในการสร้างความแปลกใหม่ยิ่งท าให้ผู้ใช้เป็นที่สนใจ  
 

2.10 ความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคล 
  ผู้บริโภคสินค้าตราบาเลนเซียก้าต้องการความเป็นเอกลักษณ์ในการแต่งกาย 
โดยมิได้ต้องการแต่งกายตามกระแสนิยม เพราะเกิดความรู้สึกว่าไม่แตกต่าง แต่ในขณะเดียวกันก็
มิได้ต้องการที่จะแตกต่างจนเกินไป โดยการดัดแปลงจากการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่ ยังอยู่ในกระแส
นิยมแฟชั่น แต่ก็ยังเป็นเครื่องแต่งกายที่สามารถสะท้อนความเป็นตัวตนออกมาได้เช่นกัน หรือ 
เป็นการผสมผสานเครื่องแต่งกายที่ดูธรรมดา เข้ากับเครื่องประดับของบาเลนเซียก้า ให้เป็นการ
แต่งตัวธรรมดาที่มีความโดดเด่น ดังผู ้ร่วมสนทนาคนที่ 1 และคนที่ 10 ได้กล่ าวในการสนทนา
กลุ่มตอนหนึ่งว่า  
 

   “เรามองว่าการแต่งตัวมันก็คือการตกแต่งตัวเอง แล้วตัวเองจะออกมาแบบไหน
ก็ขึ้นอยู่กับจับใส่ จับวาง เหมือนเวลาจะใส่เสื้อผ้าทีนึงก็ต้องเอามาทาบเอามาวาง มันก็
เหมือนเป็นการออกแบบตัวเองไปแล้ว อย่างชุดบาเลนเซียก้า ไม่ว่าจะชุดไหน ถ้า จบ
ด้วยบู๊ทด าคือคูลแล้ว” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 1 นามสมมติ, 2562) 

 
   “ก็จริงนะ มันก็เป็นความชอบส่วนบุคคลว่าจะแต่งตัวแนวไหน อันไหนประกอบ
อันไหนอยู ่ที ่เราออกแบบเองเลย ว่าอยากออกมาลุคไหน” (ผู ้ร่วมสนทนาคนที ่ 10           
นามสมมติ, 2562) 

 
   จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่างานออกแบบของบาเลนเซียก้าและ
การแต่งตัวของผู้ใช้สินค้าสร้างความน่าสนใจและโดดเด่นรวมไปถึงการสร้างความแปลกใจที่ลงตัว
แก่ผู้ใช้งานได้อย่างดี 

 
2.11 การจับคู่ที่ลงตัว (Mix and Match) 

   ผู้บริโภคได้กล่าวถึงสินค้าตราบาเลนเซียก้าเป็นความเท่ห์ที่ไร้ระเบียบ กล่าวคือ 
การน าของสองสิ่งหรือสองสิ่งขึ้นไปมาอยู่ด้วยกันได้ ปรับเปลี่ยนจับให้เข้ากันจนเกิดเป็นความ
แปลกใหม่ที่ลงตัว หรือ จากการออกแบบเครื่องแต่งกายที่ใช้โทนสีที่ไม่เป็นไปในโทนเดียวกัน และ
สินค้าตราบาเลนเซียก้าท าให้ผู้บริโภคเกิดได้หลายความรู้สึกเมื่อได้ใช้สินค้านั้น ดังผู้ร่วมสนทนา
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 และคนที่ 10 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  
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   “มีนะคะ คือเค้าก็ต้องมีการผลิตที ่ใช้เทคโนโลยีอยู่แล้ว ถ้าพูดถึงเรื ่องเข้าใจ
ลูกค้าแล้วก็ประสบการณ์ เราว่าเวลาใช้แล้วรู้สึกอินอย่างที่บอกอ่ะค่ะว่า พอใช้แล้วท า
ให ้เราเป ็นคนเท ่ห ์ ๆ  ด ูไม ่หวานไป  แต ่ก ็ย ังคงความหรู” (ผู ้ร ่วมสนทนาคนที ่ 1               
นามสมมติ, 2562) 
 
   “ตามแฟชั่น ใช้งานง่าย ใช้ทนดี” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 2 นามสมมติ, 2562) 

 
   “รูปลักษณ์การออกแบบและราคานะ รูปลักษณ์ที ่เข้าได้ง่ายกับทุกชุด เป็น
กระเป ๋าที ่สามารถเป ็น  everyday bag ท างาน หรือ  แบบเอาไป เที ่ยวก ็ได ้ และ
ออกแบบมาเพื่อทุกเพศแบบ unisex ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายราคาเหมาะสมกับคุณภาพ” 
(ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 3 นามสมมติ, 2562) 
 
   “ชอบสไตล์และดีไซน์ มีความเท่ห์ ไม่เก่าง่าย ไม่เชย ทนทาน และประโยชน์ใช้
สอยคุ้มค่า ถ้าต้องการแบรนด์เนมคลาสสิคใช้ได้นาน  ๆสักใบ แถมแมตท์กับการแต่งตัว
ง่ายด้วย” หนึ ่งในตัวเลือกถ้าจะซื ้อแบรนด์เนม” (ผู ้ร่วมสนทนาคนที ่ 4 นามสมมติ, 
2562)  
 
   “ก็ทั่ว ๆ ไปนะคะ มีการโฆษณาตามโซเชียลเหมือนแบรนด์อื่น ๆ อาจจะโดด
เด่นกว่าเรื่องความแปลกแบบที่บอกค่ะ เวลาใช้ก็รู้สึกได้ประสบการณ์ในรูปแบบเท่ห์ๆ
ค่ะ รู้สึกดูแพงแต่ก็เป็นแฟชั่นด้วย” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 10 นามสมมติ, 2562) 

 
   จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นบาเลนเซียก้ามีคุณสมบัติของความ
หลากหลายแต่ก็มีความโดดเด่นเป็นของตัวเองท าให้งานของบาเลนเซียก้ามีความชัดเจนเมื่อน ามา
ปรับเข้ากับการแต่งกายกับตราสินค้าอ่ืน ๆ 
 

2.12 ความเป็นศิลปะ 
   การแต่งกายด้วยสินค้าตราบาเลนเซียก้านั ้นเป็นเหมือนศิลปะ การตกแต่ง           
การออกแบบ ด้วยตนเอง และมองว่าการออกแบบของบาเลนเซียก้านั ้นอาศัยศิลปะเป็นหลัก           
ในการออกแบบสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่ 1 คนที่ 7 และคนที่ 8 ได้กล่าว  
ในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  
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   “สไตล์สตรีทที่ออกแบบมาไม่เหมือนใคร แล้วก็กิมมิคของโทนสีที่ใช้ค่ะ ที่ท าให้
ดูเหมือนของเก่าที ่ผ่านการใช้งานมาแล้วหลายเดือนแต่เป็นของใหม่นะ เออเราก็ว่า
สร้างสรรค์ดีนะ อาร์ทๆดีค่ะ เพราะปกติเค้าก็จะท าให้รองเท้าดูใหม่กันแต่นี ่ยิ ่งเก่ า         
ยิ่งสวย” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 1 นามสมมติ, 2562) 
 
   “ขอบสีเขียวของบาเลนเซียก้า คือมันพอดี สงสัยเหมือนกันว่าเขียวแบบนี้           
พอเป็นเสื้อยืดตลาดนัดท าไมไม่สวย แต่พอเป็นบาเลนเซียก้าก็ดูสวยและมีราคามาก” 
(ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 7 นามสมมติ, 2562) 
 
   “คอลเลคชั่น รีสอร์ท 2018 เป็นซิกเนเจอร์เลยนะ เป็นจุดเปลี่ยนจากสีทึม ๆ 
มาเป็นสีร้อนแรงขึ้น” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 8 นามสมมติ, 2562) 

 
   จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบาเลนเซียก้าคืองานออกแบบทาง
ศิลปะรูปแบบหนึ่งที่เป็นตัวแทนของความคิดสร้างสรรค์และการกล้าที่จะน ามาเสนอแนวทางต่าง
จากตราสินค้าอ่ืน 
 

2.13 บุคลิกภาพตราสินค้า 
   สิ่งที่แสดงออกมาของสินค้าว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร เช่น มีความแปลก มีความกล้า 
มีความเท่ห์ เป็นต้น ซึ ่งเกิดจากการรับรู้ของผู ้บริโภคโดยอ้างอิงจากประสบการณ์ที ่ได้บริโภค          
ได้สัมผัส ได้จับต้อง แล้วเกิดความรู้สึกมีบุคลิกภาพเดียวกับตราสินค้านั้น ๆ ดังผู้ร่วมสนทนาคนที่  4 
คนที่ 9 และคนที่ 10 ได้กล่าวในการสนทนากลุ่มตอนหนึ่งว่า  
 

   “เค้าก็สื่อสารได้ชัดเจนนะว่าเค้าแปลก และคิดว่าไม่มีใครแปลกเกินไปกว่าเค้า 
เอาจริง ๆ เราว่ามันเป็นตัวตนของแบรนด์นี้ไปแล้ว เรื่องความแปลกต้องยกให้ เวลาได้
ใช้มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคนเท่ห์ น่ามอง น่าค้นหา ดูมีอะไร” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 4 
นามสมมติ, 2562) 
   “คนจะใช้บาเลนเซียก้าได้ต้องดูเป็นคนกล้าๆนะเราว่าเหมาะเลยนะ เพราะดู
จากเสื้อผ้าแต่ละตัว คือ ต้องกล้าก่อนจะใส่อ่ะพูดเลย เราเลยมองว่า คนใส่แบรนด์นี้คือ
คนที่มั่นใจในตัวเองสูงด้วย” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 9 นามสมมติ, 2562) 
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   “สิ่งที่แสดงออกมาจากการออกแบบสินค้ามันคือความมั่นใจนะ ความไม่แคร์ใคร 
มันท าให้เรารู ้สึกจริงๆว่าเออแบรนด์มันสื ่อแบบนี้ แล้วเราก็รู ้สึกว่าเราอยากเป็นคน
บุคลิกแบบนี้ดูตรงกันดี” (ผู้ร่วมสนทนาคนที่ 10 นามสมมติ, 2562) 

 
   จากการสนทนากลุ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบาเลนเซียก้ามีความชัดเจนในการ

น าเสนอเรื่องราวและลักษณะเฉพาะของตราสินค้าผ่านผลงานการออกแบบ  
 
 ผลจากการสนทนากลุ่ม ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อค้นหาการรับรู้สินค้าบา
เลนเซียก้า ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายจ านวน 10 คน เพ่ือที่จะน าประเด็นทั้งหมด
ที่ค้นพบไปพัฒนาเป็นแบบสอบถาม เพ่ือท าการวิเคราะห์ปัจจัยในล าดับขั้นตอนต่อไปด้วยระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ แบบการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ซึ่งผู้ศึกษางานวิจัยสามารถสรุป
ได้ 38 ประเด็น แสดงดังตารางต่อไปนี้ 

1. ประเด็นการรับรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม จ านวน 25 ประเด็น   
1.1 ความต้องการเป็นจุดสนใจ 
1.2 ความต้องการสอดคล้องกับสังคม 
1.3 ความต้องการกลบจุดด้อย 
1.4 ความหรูหรา 
1.5 ความคุ้มค่า 
1.6 การเกิดประโยชน์ทางการเงิน 
1.7 คุณภาพ 
1.8 ความทนทาน 
1.9 การปรับปรุงและพัฒนาสินค้า 
1.10 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 
1.11 ความเป็นเอกลักษณ์ 
1.12 ความเชื่อ/ทัศนคติ 
1.13 เทคโนโลยีการผลิตและการตัดเย็บ 
1.14 ความโดดเด่น/ทันสมัย 
1.15 วัตถุนิยม 
1.16 คุณค่าทางจิตใจ 
1.17 ผู้มีอิทธิพลทางความคิด 
1.18 การเลียนแบบ/การมีส่วนร่วมในแฟชั่น 
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1.19 การรับรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
1.20 การเลียนแบบบุคคลที่ชื่นชอบ 
1.21 การมีส่วนร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์ 
1.22 การสื่อสารเกี่ยวกับตราสินค้า 
1.23 ความหลงใหล/ความภักดีเชิงทัศนคติ 
1.24 ความคุ้นเคย/ความภักดีเชิงพฤติกรรม 
1.25 การผสานธุรกิจ/การผสมผสาน 

 
2 ประเด็นการรับรู้ที่ได้จากการสนทนากลุ่มเพิ่มเติม จ านวน 13 ประเด็น   

2.1 แก่นแท้ตราสินค้า 
2.2 วิวัฒนาการอุปกรณ์ดิจิทัล 
2.3 ประโยชน์ใช้สอย 
2.4 ความสัมพันธ์ที่ดี 
2.5 กระแสนิยม 
2.6 ความสวยงาม 
2.7 การสื่อความหมาย 
2.8 ความต้องการแตกต่างจากสังคม 
2.9 ความต้องการความแปลกใหม่ 
2.10 ความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคล 
2.11 การจับคู่ที่ลงตัว 
2.12 ความเป็นศิลปะ 
2.13 บุคลิกภาพตราสินค้า 

 
  จากการสนทนากลุ่มท าให้ทราบถึงการรับรู้สินค้าแฟชั่นระดับหรูตราต่างประเทศ 
ของผู้บริโภคตราสินค้าบาเลนเซียก้า กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย โดยเริ่มจากการรับรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เป็นหลัก โดยส่วนใหญ่มักให้การกล่าวถึงอินสตราแกรม เนื่องจากมีรูปแบบที่ง่ายต่อการค้นหาสินค้า
มากกว่าช่องทางอ่ืน เมื่อการรับรู้ที่มากขึ้นท าให้เกิดผู้มีอิทธิพลทางความคิด ที่มีผลต่อการรับรู้ของ
ผู้บริโภค โดยผู้ร่วมสนทนามักให้การกล่าวถึงดารานักแสดง รวมไปถึงอิทธิพลจากการเลียนแบบแฟชั่น
ต่างประเทศผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เช่นกัน ประกอบกับวิวัฒนาการอินเทอร์เน็ ตที่ผู้บริโภค               
มีการเชื่อมต่อในโลกออนไลน์มากขึ้น ท าให้เกิดความต้องการมีส่วนร่วมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ผ่านการใช้สินค้าที่เหมือนกัน และสิ่งที่ท าให้การตัดสินใจซื้อส าเร็จลุล่วงได้อย่างทันท่วงที ก็คือ
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วิวัฒนาการส าเร็จได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่การเทียบราคา การหาร้านพรีออเดอร์บนอินสตราแกรม            
และการช าระเงินที่สะดวกสบายส าหรับผู้บริโภค การถ่ายทอดเรื่องราวของบาเลนเซียก้าที่แปลกใหม่ 
ซึ่งเป็นความสามารถด้านการชิงพ้ืนที่สื่อของบาเลนเซียก้าได้เป็นอย่างดี ผู้ร่วมสนทนาได้ให้ข้อมูลว่า 
ในมุมมองของผู้บริโภคนั้น บาเลนเซียก้าได้สร้างตัวเองให้เปรียบเสมือนบุคคลหนึ่ง ที่มีความเป็น          
แก่นแท้ของตราสินค้า เป็นสมองหลักเพ่ือให้รู้ว่าเกิดมาท าไม มีเป้าหมายอะไร และการมีชีวิตต่อมาคือ
การมีบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของบาเลนเซียก้าว่ามีลักษณะโดดเด่น มีความแปลก  
มีความกล้า และมีความเท่ และมีความโดดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ด้วยเช่นกัน ในประเด็นต่อมาผู้ร่วม
สนทนาได้ให้ข้อมูลไว้ว่า สินค้าของบาเลนเซียก้า เป็นสินค้าที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยกล่าวถึง 
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบที่แปลก และไม่เหมือนใคร รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตและการตัดเย็บ 
ที่ก้าวล้ าไปมากท าให้เรื่องของวัสดุที่แปลกไม่ใช่อุปสรรคในการสรรค์สร้างเครื่องแต่งกายออกมาและ
บาเลนเซียก้ายังมีการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตอยู่เสมอ รู้จักที่จะน าสินค้าที่ตกรุ่นไปแล้วกลับมา
สร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าใหม่ขึ้นมาได้ โดยผู้บริโภคมองว่าสิ่งเหล่านี้ คือหัวใจหลักของความเป็นสินค้า
นวัตกรรม  
 บาเลนเซียก้าที่ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมสนทนาว่ามีความทนทานต่อการใช้งาน สามารถ
ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน และการใช้สอยเป็นไปอย่างไร้ข้อจ ากัด สามารถใช้ได้ทุกเพศ              
และทุกลักษณะทางกายภาพ ประกอบกับการใช้วัสดุที่มีคุณภาพ และแข็งแรง ท าให้ผู้บริโภคเกิด
ความรู้สึกคุ้มค่า แม้ว่าบาเลนเซียก้าจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ด้วยคุณภาพแล้วก็ยังได้รับการยืนยัน
จากผู้ร่วมสนทนาว่ามีความคุ้มค่า รวมไปถึงสามารถขายส่งต่อให้บุคคลอ่ืนได้ เกิดเป็นประโยชน์ทาง
การเงินได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งสัมพันธ์กับความเป็นสินค้านวัตกรรมที่ว่าด้วยการก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อการรับรู้ข้อมูลและเรื่องราวของบาเลนเซียก้าที่มากมายและบ่อยครั้ง ท าให้เกิดเป็น
ความหลงใหลที่ไม่ได้ค านึงถึงราคาจ าหน่ายแต่อย่างใด แต่กลับเป็นความพึงพอใจที่ได้ครอบครอง           
บาเลนเซียก้ามากกว่าตราสินค้าอ่ืน และอีกมุมหนึ่งผู้บริโภคบางคนรับรู้เกี่ยวกับบาเลนเซียก้าจาก
ความคุ้นเคยของบุคคลใกล้ชิดที่บริโภคสินค้านี้เช่นกัน และเชื่อในตราสินค้าว่าทุกการออกแบบคือ
ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีที่สุด รวมไปถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานขายหน้าร้านตามศูนย์การค้า 
ท าให้ผู้บริโภครักบาเลนเซียก้าเพราะการบริการที่ดีของพนักงาน  
 ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวถึงความเป็นวัตถุนิยม ของผู้บริโภคที่มีความสุข และพึงพอใจที่ได้ครอบ
รองบาเลนเซียก้าแม้จะยังไม่ได้บริโภคสินค้า แต่ก็มีความสุขและพึงพอใจที่ได้ครอบครอง ซึ่งผู้บริโภค
เชื่อมั่นว่าวัตถุตราบาเลนเซียก้านี้สามารถสร้างความสุข และมีคุณค่าทางจิตใจให้ แก่ผู้บริโภคได้           
และมีการกล่าวถึงบาเลนเซียก้าว่าเป็นตราสินค้าที่มีความหรูหราสามารถเป็นเครื่องแสดงฐานะทางการเงิน
ของผู้บริโภคได้ และผู้บริโภคบางคนมีการรับเอาทัศนคติจากบุคคลที่ชื่นชอบมา โดยมีผลมาจากการ
ชื่นชอบบุคคลหนึ่ง ซึ่งบุคคลนั้นใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้า ท าให้เกิดความชื่นชอบสินค้าตราบาเลนเซียก้า         
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ตามไปด้วย ประเด็นต่อมาคือความเป็นไปตามกระแสนิยม และผู้ร่วมสนทนาให้ข้อมูลว่าสินค้าตรา           
บาเลนก้าแม้จะมีความแปลกแต่ก็มีความสวยงามด้วย ความสวยงามดังกล่าวท าให้เกิดเป็นความโดดเด่น 
และบาเลนเซียก้ายังสามารถสื่อความหมายแสดงตัวตนของผู้บริโภคได้เช่นกัน ผ่านการสวมใส่เสื้อผ้า 
หรือ การให้ค านิยมเก่ียวกับสินค้าในแต่ละคอลเลคชั่น  
 ในประเด็นสุดท้ายผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวถึง ความต้องการแตกต่างจากสังคม ความต้องการ
สอดคล้องกับสังคม ความต้องการความแปลกใหม่ ความต้องการเป็นจุดสนใจ ความต้องการกลบจุด
ด้อย และการมีความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคล โดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นประสบการณ์ที่ผู้บริโภค 
รับรู้ได้จากการบริโภคสินค้าตราบาเลนเซียก้า สุดท้ายนี้ ได้แก่ประเด็นของการจับคู่ที่ลงตัว หรือที่มัก
กล่าวถึงกันว่า มิกซ์ แอนด์ แมต (Mix and Match) ที่บาเลนเซียก้ามีการออกแบบให้แต่งตัวเข้ากับ
เครื่องแต่งกายอ่ืนได้ง่าย ประกอบกับความเป็นศิลปะที่วาดลวดลายลงบนกระเป๋า ท าให้เกิดเป็นอีก
บุคลิกหนึ่งของบาเลนเซียก้า ท าให้บาเลนเซียก้าเป็นตราสินค้าที่ได้รับการลงความเห็นจากผู้ร่วม
สนทนาว่ามีความโดดเด่นที่ชัดเจนอันเป็นผลมาจากการออกแบบ การใช้วัสดุ การสื่อสารเรื่องราวเพ่ือ
สร้างตัวตนให้ตราสินค้า เกิดเป็นสินค้าที่มีความใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจอยู่เสมอ 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนนี้ เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที ่ 2 ที ่ระบุว่า เพ่ือ
วิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้ในสินค้าแฟชั่นตราบาเลนเซียก้า ของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย โดยใช้
เทคนิคจากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีสกัดปัจจัยเพ่ือพิจารณาจัดตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบเป็นหลัก (Principle Component Analysis : PCA) และใช้วิธีหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีหาองค์ประกอบเฉพาะ (Varimax) ประชากร คือ บุคคลทุกเพศ 
กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่เคยใช้สินค้าระดับหรูตราต่างประเทศ อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยไม่ทราบ
จ านวน และกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลทุกเพศจ านวน 213 คน ที่เคยใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้า ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 38 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลปรากฎ จ าแนกออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โดยการวิเคราะห์หาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลตัวแปร และข้อค าถาม โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะห์ปัจจัย 
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 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป โดยการวิเคราะห์หาค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
 แสดงผลการรวบรวมข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ย          

ต่อเดือน จ านวนสินค้าตราบาเลนเซียก้าที่เคยซื้อ ประเภทสินค้าที่เคยซื้อ และช่องทางการซื้อสินค้า
ตราบาเลนเซียก้า 

 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

(n = 213) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
 ชาย 40 18.40 
 หญิง 170 80.20 
 ไม่ระบุ 3 1.40 

2. อายุ   
 21 – 24 ปี 20 9.40 
 25 – 29 ปี 62 29.20 
 30 – 34 ปี 106 49.50 
 35 – 38 ปี 25 11.80 

3. อาชีพ   
 นักเรียน/นักศึกษา 16 7.50 
 พนักงานบริษัทเอกชน 94 44.30 
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 11 5.20 
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 67 31.10 
 อ่ืน ๆ 25 11.80 
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ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)            
   (n = 213) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

4 รายได้ส่วนตัวโดยเฉลี่ยต่อเดือน   
 ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท 18 8.50 
 20,001 – 40,000 บาท 89 42.00 
 40,001 – 60,000 บาท 39 18.40 
 60,001 ขึ้นไป 64 29.70 
 ไม่ระบุ 3 1.40 

5 จ านวนสินค้าตราบาเลนเซียก้าท่ีเคยซื้อ   
 1 ชิ้น 120 56.60 
 2 – 3 ชิ้น 39 18.40 
 4 – 5 ชิ้น 11 5.20 
 มากกว่า 5 ชิ้น 43 19.80 
4. สินค้าตราบาเลนเซียก้าประเภทใดท่ี 

เลือกซื้อ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  

 กระเป๋า 166 78.30 
 รองเท้า 74 34.90 
 เสื้อผ้า 51 24.10 
 เครื่องประดับ 32 15.10 
5. ช่องทางการซื้อสินค้า   
 หน้าร้านจ าหน่ายในศูนย์การค้า 55 25.90 
 สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 24 11.30 
 สั่งซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ (Pre-order) 95 44.30 
 ซื้อด้วยตนเองจากต่างประเทศ 39 18.40 
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 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้ดังนี้  

 

 เพศ พบว่า กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 170 คน (ร้อยละ 80.20)          

เป็นเพศชาย 40 คน (ร้อยละ 18.40) และไม่ระบุเพศ 3 คน (ร้อยละ 1.40) 

 

 อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 - 34 ปี จ านวน 106 คน คิดเป็น

ร้อยละ 49.50 รองลงมาได้แก่ อายุระหว่าง 25 – 29 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 29.20 

อายุระหว่าง 35 – 38 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 และ อายุ 21 – 24 ปี จ านวน   

20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.40 ตามล าดับ 

 

 อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 94 คน คิดเป็น

ร้อยละ 44.30 รองลงมาได้แก่ อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10 

ระบุเป็นอาชีพอื่น ๆ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน           

16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 

5.20 ตามล าดับ 

 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,001 

– 40,000 บาท จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาได้แก่ ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 

60,001 บาทขึ้นไป จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 29.70 ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 40,001 

– 60,000 บาท จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 18.40 ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 20,000 

บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 และผู ้ที ่ไม่ระบุรายได้จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.40 ตามล าดับ 

 

 จ านวนสินค้าตราบาเลนเซียก้าที่เคยซื้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยซื้อสินค้า         

1 ชิ้น จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 56.60 รองลงมาได้แก่ ผู้ที่ซื้อสินค้ามากกว่า 5 ชิ้น จ านวน 

43 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80 ผู้ที ่ซื ้อสินค้า 2-3 ชิ้น จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 18.40 และ            

ผู้ที่ซื้อสินค้า 4-5 ชิ้น จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 ตามล าดับ 
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 ประเภทสินค้าที ่เคยซื้อ (กลุ ่มตัวอย่างสามารถเลือกได้มากกว่า1ข้อ) พบว่า กลุ ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกสินค้าประเภทกระเป๋า จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 78.30 รองลงมา

ได้แก่ รองเท้า จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 34.90 เสื ้อผ้า จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 

24.10 และเครื่องประดับ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 15.10 ตามล าดับ  

 
 ช่องทางการซื ้อส ินค ้า  พบว่า กลุ ่มต ัวอย ่างส ่วนใหญ ่สั ่งซื ้อผ ่านร้านค้าออนไลน์           

(Pre-order) จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30 รองลงมาได้แก่ ซื ้อจากหน้าร้านจ าหน่าย       
ในศูนย์การค้า จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 25.90 ซื้อด้วยตนเองจากต่างประเทศ จ านวน 39 คน 
ค ิด เป ็นร ้อยละ 18.40 และสั ่งซื ้อผ ่านทางเว ็บ ไซต ์ จ านวน 24 คน ค ิด เป ็นร ้อยละ 11.30 
ตามล าดับ 
 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลตัวแปร และข้อค าถาม โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 

1. ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติวิเคราะห์ 
  ก่อนวิเคราะห์ได้ท าการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลทั้งหมดว่าสามารถท า

การวิเคราะห์ปัจจัยได้หรือไม่ เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างข้อความทั้ง 38 ข้อ ว่าแตกต่าง
จากศ ูนย ์หรือมีน ัยส าค ัญทางสถิต ิหรือไม ่ ถ ้าข ้อค าถามไม่ม ีความสัมพ ันธ์ก ันแสดงว่าไม ่มี
องค์ประกอบร่วมกัน และไม่มีประโยชน์ที่จะน าข้อค าถามนั้นไปวิเคราะห์ ส าหรับค่าสถิติที่จะใช้
พิจารณาตามข้อเสนอของHair et al. (2010) คือ การทดสอบบาร์ตเล็ต (Bartlet’s test of 
Sphericity) จะต้องมีนัยส าคัญซึ่งบ่งบอกว่าข้อค าถามมีความสัมพันธ์กัน เพียงพอที่จะวิเคราะห์
องค์ประกอบต่อไป โดยพิจารณาค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser – Mayer – Olkin – 
Measures of Sampling Adequacy, MSA) ซึ่งเป็นค่าบ่งบอกความเหมาะสมของข้อมูลควรมี
ค่ามากกว่า .50 ผลการวิเคราะห์ ปรากฏดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ค่าวัดความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัย 

ข้อมูล 

Bartlett’s test of Sphericity 

Kaiser – Mayer – Olkin 
Measures of Sampling 

Adequacy 

Approx. 
Chi-Square 

Df Sig. ค่าท่ีเหมาะสม ค่าท่ีได้ 

ปัจจัยการรับรู้นวัตกรรม 
ตราสินค้าแฟชั่นระดับหรู 
ตราบาเลนเซียก้าของ 
กลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย 

 
4286.173 

 
703 

 
.000 

 
>.50 

 
.901 

 
  จากตารางที่ 4 แสดงว่า การทดสอบเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) ด้วย

การทดสอบบาร์ตเล็ตต์ (Bartlett’s test of Sphericity) ค่าไค-สแควร์ ที่ได้มีค่าเท่ากับ 4286.173 
และมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ .000 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้ง 38 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ สรุปได้ว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์นี้จึงเหมาะสม 
ที่จะใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยได้ และการทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัย    
ด้วยค่าดัชนี ไกเซอร์ – ไมเยอร์ - ออลคิล  (Kaiser – Mayer – Olkin : KMO) เพ่ือตรวจสอบ         
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีค่าสูงหรือต่ า ว่ามีค่าความเหมาะสมกับการวิเคราะห์ปัจจัยหรือไม่ 
พบว่า ค่าที่ ได้ เท่ากับ .901 ซึ่ งมีค่าสูงกว่า .50 และค่าเข้าใกล้  1 แสดงให้ เห็นว่า ตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก ดังนั้น ข้อความทั้ง 38 ข้อ มีขนาดความสัมพันธ์เพียงพอและมีความ
เหมาะสมในการน าไปวิเคราะห์ปัจจัยต่อไปได ้
 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ 
  จากการใช้วิธีวิเคราะห์ปัจจัยหลัก (Principal Component Analysis : PCA) เพื่อ

ใช้วิเคราะห์ในการจัดตัวแปรหรือตัวแปรดังกล่าว ให้เป็นกลุ่มของตัวแปรใหม่ที่เหมาะสม ผลการ
วิเคราะห์หลังการสกัดปัจจัย (Factor Extraction) และการหมุนแกนปัจจัย (Factor Rotation) 
ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax)  ผู้ศึกษางานวิจัยสามารถจัดตัวแปรทั้งหมดของการรับรู้สินค้าแฟชั่น
ระดับหรู ตราบาเลนเซียก้า ของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ได้ 8 กลุ่มปัจจัย ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5 ค่าสัดส่วนของค่าความแปรปรวน หรือ ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรกับปัจจัย 

ปัจจัย Initial Extraction 
1. การรู้จักตราสินค้าบาเลนเซียก้าจากสื่อสังคมออนไลน์ 1.00 0.65 

2. การรู้จักตราสินค้าบาเลนเซียก้าจากผู้มี อิทธิพลทาง
ความคิด อาทิเช่น ดารา, บุคคลมีชื่อเสียง, บล็อกเกอร์ หรือ 
เน็ตไอดอล เป็นต้น 

1.00 0.69 

3. การใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าจากการเลียนแบบแฟชั่น
ต่างประเทศ 

1.00 0.56 

4. ความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อรูปภาพได้รับการกดไลค์ (Like) กด
แชร์ (Share) หรือ ได้รับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่อง
แต่งกาย บนสื่อสังคมออนไลน์ 

1.00 0.58 

5. การวิวัฒนาการของอุปกรณ์ดิจิทัลท าให้กระบวนการซื้อ
สินค้าตราบาเลนเซียก้ามีความสะดวกสบาย  

1.00 0.57 

6. ตราสินค้าบาเลนเซียก้ามีการสร้างเนื้อหา (Content) ที่
น่าสนใจ ท าให้สินค้าของบาเลนเซียก้าเป็นที่น่าสนใจ 

1.00 0.72 

7. ตราบาเลนเซียก้าได้รับการยอมรับตั้งแต่ในอดีตว่าเป็นผู้
รังสรรค์เสื้อผ้าได้สวยงาม ซับซ้อนทุกงานดีไซน์ และ เป็น
แบบอย่างของความโก้เก ๋

1.00 0.65 

8. บาเลนเซียก้ามีการสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าได้ชัดเจน 
ท าให้รู้สึกมีบุคลิกเดียวกันกับสินค้าตราบาเลนเซียก้าที่ใช้ 

1.00 0.66 

9. บาเลนเซียก้ามีจุดเด่นของสินค้าชัดเจน และ ไม่มีตราสินค้า
ใดออกแบบได้เหมือนบาเลนเซียก้า 

1.00 0.57 

10. บาเลนเซียก้ามีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 1.00 0.67 
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ตารางที่ 5 ค่าสัดส่วนของค่าความแปรปรวน หรือ ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรกับปัจจัย (ต่อ) 

ปัจจัย Initial Extraction 
11. บาเลนเซียก้ามีเทคโนโลยีการผลิตและตัดเย็บที่ทันสมัย 1.00 0.57 

12. บาเลนเซียก้ามีการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ 1.00 0.53 

13. การผสานธุรกิจของตราสินค้าบาเลนเซียก้ากับตราสินค้า
อ่ืน เช่น Crocs, Nike, Hello Kitty และ Colette 

1.00 0.38 

14. สินค้าตราบาเลนเซียก้ามีความทนทาน แข็งแรง มีอายุการ
ใช้งานที่ยาวนาน 

1.00 0.59 

15. สินค้าตราบาเลนเซียก้าเหมาะกับทุกเพศ ใช้งานได้หลาย
โอกาส และเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ 

1.00 0.63 

16. วัสดุของสินค้าตราบาเลนเซียก้ามีคุณภาพดี 1.00 0.75 
17. ราคาสินค้าตราบาเลนเซียก้า มีความเหมาะสมกับคุณภาพ
ของสินค้า  

1.00 0.64 

18. สินค้าตราบาเลนเซียก้าสามารถน าไป ขายต่อ จ าน า เก็ง
ก าไร หรือ เก็บไว้เป็นทรัพย์สินในอนาคตได้ 

1.00 0.61 

19. การใช้แต่สินค้าตราบาเลนเซียก้าเท่านั้น 1.00 0.72 
20. สินค้าตราบาเลนเซียก้า เป็นตราสินค้าแรกที่นึกถึง 1.00 0.71 

21. ความเชื่อมั่นในการออกแบบ และคุณภาพของสินค้าตรา
บาเลนเซียก้า 

1.00 0.68 

22. การได้รับการบริการจากพนักงานประจ าร้าน การบริการ
หลังการขาย หรือการรับประกันสินค้าของบาเลนเซียก้าเป็น
อย่างดี 

1.00 0.52 

23. ความสุขเมื่อได้ครอบครองสินค้าตราบาเลนเซียก้า 1.00 0.78 
24. การใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าตามบุคคลที่ชื่นชม 1.00 0.66 

25. สินค้าตราบาเลนเซียก้ามีคุณค่าทางจิตใจ 1.00 0.75 
26. การใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าท าให้ผู้ อ่ืนมองว่าเป็นคน
ร่ ารวย 

1.00 0.60 
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ตารางที่ 5 ค่าสัดส่วนของค่าความแปรปรวน หรือ ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรกับปัจจัย (ต่อ) 

ปัจจัย Initial Extraction 
27. ความต้องการเป็นคนแรกๆที่ได้ใช้สินค้าคอลเลคชั่นใหม่ 
หรือ สินค้าจ านวนจ ากัด (Limited Edition) ของบาเลนเซียก้า 

1.00 0.59 

28. สินค้าตราบาเลนเซียก้ามีความสวยงาม 1.00 0.71 

29. สินค้าตราบาเลนเซียก้าสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนได้ 1.00 0.68 

30. การใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าท าให้แตกต่างจากบุคคล
ทั่วไป 

1.00 0.70 

31. สินค้าตราบาเลนเซียก้าท าให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ที่อาศ ยอยู่ เช่น สังคมแฟชั่น สังคมหรูหรา 

1.00 0.73 

32. ความรู้สึกเบื่อเสื้อผ้าแบบเดิม และมีความสุขเมื่อได้แต่งตัว
ไม่ซ้ าใคร 

1.00 0.61 

33. ความรู้สึกพอใจเมื่อทุกคนให้ความสนใจเครื่องแต่งกาย           
ที่แต่งกายด้วยสินค้าตราบาเลนเซียก้า 

1.00 0.73 

34. การแต่งกายด้วยสินค้าตราบาเลนเซียก้า สามารถกลบ           
จุดด้อยได้ 

1.00 0.67 

35. การแต่งกายด้วยบาเลนเซียก้าท าให้รู้สึกเป็นตัวของตัวเอง 
และไม่สนใจหากมีใครหัวเราะการแต่งกาย 

1.00 0.58 

36. สินค้าตราบาเลนเซียก้าสามารถเข้ากันได้กับทุกชุด 1.00 0.57 

37. การออกแบบของตราบาเลนเซียก้า คือ ศิลปะ 1.00 0.66 
38. สินค้าตราบาเลนเซียก้ามีความโดดเด่นกว่าตราสินค้าอ่ืน 1.00 0.63 

 
 จากตารางที่  5 ค่า Initial ของวิธีวิ เคราะห์ปัจจัยหลัก (Principal Component 

Analysis : PCA) จะก าหนดค่าของตัวแปรทุกตัว เท่ากับ 1 ส่วนค่า Extraction ของตัวแปรหลังจาก
ได้สกัดปัจจัยแล้ว พบว่า ตัวแปรที่ 23 ผู้บริโภคมีความสุขเมื่อได้ครอบครองสินค้าตราบาเลนเซียก้า        
มีค่าสูงที่สุดเท่ากับ 0.78 และตัวแปรที่ 13 ผู้บริโภคทราบการผสานธุรกิจของตราสินค้าบาเลนเซียก้า
กับตราสินค้าอ่ืน เช่น Crocs, Nike, Hello Kitty และ Colette มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.38 แสดงให้เห็น
ว่าตัวแปรสามารถจัดอยู่ในกลุ่มปัจจัย กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้อย่างชัดเจน โดยปัจจัยร่วมนี้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรได้ร้อยละ 38.00 – 78.00 
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ตารางที่ 6 ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน 

กลุ่มปัจจัย ค่าไอเกน ร้อยละของความ
แปรปรวน 

ร้อยละสะสมของความ
แปรปรวน 

1 12.14 31.94 31.94 
2 3.41 8.96 40.90 

3 1.99 5.23 46.13 

4 1.85 4.88 51.01 
5 1.35 3.56 54.57 

6 1.27 3.33 57.90 

7 1.19 3.13 61.03 
8 1.11 2.91 63.94 

 
 จากตารางที่ 6 แสดงว่า ค่าไอเกนของแต่ละองค์ประกอบหลังการสกัดปัจจัยและ          

หมุนแกน ปัจจัยที่มีค่ามากกว่า 1 พบว่า สามารถจัดเป็นกลุ่มปัจจัยได้ 8 กลุ่ม โดยทั้ง 8 กลุ่มปัจจัย 
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยทั้งหมดได้ร้อยละ 63.94 โดยกลุ่มปัจจัยที่ 1 – 8              
มีค่าไอเกนเท่ากับ 31.94, 40.90, 46.13, 51.01, 54.57, 57.90, 61.03, 63.94 ตามล าดับ  

 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดกลุ่มตัวแปรรายข้อที่เหมาะสม ซึ่งผู้ศึกษางานวิจัยใช้

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกปัจจัยที่มีค่าน้ าหนักตั้งแต่ .40 ขึ้นไป ในแต่ละกลุ่มปัจจัยทั้ง 8 กลุ่ม ตาม
ข้อเสนอของHair et al. (2010) ค่าน้ าหนักของปัจจัยแต่ตัวที่ผ่านการสกัดปัจจัย  และหมุนแกน
ปัจจัยปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
  



 106 
 

 
 

ตารางที่ 7 ค่าน้ าหนัก ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยกลุ่มที่ 1  

ปัจจัย 
Factor  

Loading 
Mean S.D. ระดับ

ความส าคัญ 

ปัจจัยกลุ่มที่ 1 Eigenvalues = 12.14 และ Variance = 31.94% 
ความรู้สึกพอใจเมื่อทุกคนให้ความสนใจเครื่อง
แต่งกาย ที่แต่งกายด้วยสินค้าตราบาเลนเซียก้า 

0.82 3.75 1.02 การรับรู้มาก 

ความเชื่อว่าตราบาเลนเซียก้าท าให้กลายเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมที่อาศัยอยู่ เช่น สังคมแฟชั่น 
สังคมหรูหรา 

0.77 3.43 1.16 การรับรู้ 
ปานกลาง 

ความรู้สึกเบื่อเสื้อผ้าแบบเดิม และมีความสุข
เมื่อได้แต่งตัวไม่ซ้ าใคร 

0.74 3.94 1.08 การรับรู้มาก 

ความเชื่อว่าการใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าท าให้
แตกต่างจากบุคคลทั่วไป 

0.68 3.52 1.12 การรับรู้มาก 

การแต่งกายด้วยบาเลนเซียก้าท าให้ผู้บริโภค
รู้สึกเป็นตัวของตัวเอง และไม่สนใจหากมีใคร
หัวเราะการแต่งกายของตน 

0.66 3.65 1.14 การรับรู้มาก 

ความต้องการเป็นคนแรกๆที่ได้ใช้สินค้าคอล
เลคชั่นใหม่ หรือ สินค้าจ านวนจ ากัด (Limited 
Edition) ของบาเลนเซียก้า 

0.63 3.13 1.30 การรับรู้ 
ปานกลาง 

ความเชื่อว่าการแต่งกายด้วยสินค้าตราบาเลน
เซียก้า สามารถกลบจุดด้อยได้ 

0.60 3.08 1.29 การรับรู้ 
ปานกลาง 

การใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าท าให้ผู้อ่ืนมองว่า
เป็นคนร่ ารวย 

0.60 3.38 1.16 การรับรู้ 
ปานกลาง 

รวม  3.49 .89 การรับรู้ 
ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 7 ค่าน้ าหนักปัจจัยกลุ ่มที ่ 1 มีจ านวน 8 ปัจจัย โดยความพอใจเมื่อ             
ทุกคนให้ความสนใจในเครื่องแต่งกายของผู้บริโภค ที่แต่งกายด้วยสินค้าตราบาเลนเซียก้า มีค่าน้ าหนัก
ปัจจัยมากที่สุด คือ 0.82 รองลงมา คือ ความเชื่อว่าสินค้าตราบาเลนเซียก้าท าให้ผู้บริโภคนั้น
กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมท่ีด ารงอยู่ เช่น สังคมแฟชั่น สังคมหรูหรา มีค่าน้ าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.77 
ขณะที่ความรู้สึกเบื่อเสื้อผ้าแบบเดิมและมีความสุขเมื่อได้แต่งตัวไม่ซ้ าใคร มีค่าน้ าหนักปัจจัยเท่ากับ 
0.74 ส่วนความเชื่อว่าการใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าท าให้ผู้บริโภคแตกต่างจากบุคคลทั่วไป                
มีค่าน้ าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.68 การแต่งกายด้วยบาเลนเซียก้าท าให้ผู้บริโภครู้สึกเป็นตัวของตัวเอง 
และไม่สนใจหากมีใครหัวเราะการแต่งกายของตน มีค่าน้ าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.66 ความต้องการเป็น
คนแรกๆที่ได้ใช้สินค้าคอลเลคชั่นใหม่หรือสินค้าจ านวนจ ากัด (Limited Edition) ของบาเลนเซียก้า  
มีค่าน้ าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.63 และน้อยที่สุด คือ ความเชื่อว่าการแต่งกายด้วยสินค้าตราบาเลนเซียก้า 
สามารถกลบจุดด้อยของผู้บริโภคได้ และการใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าท าให้ผู้อ่ืนมองว่าผู้บริโภคเป็น
คนร่ ารวย มีค่าน้ าหนักปัจจัยเท่ากัน มีค่าเท่ากับ 0.60 

 ขณะที่ความคิดเห็นต่อปัจจัยกลุ่มที ่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 แปลความหมายว่า          
มีการรับรู้ปานกลาง เมื ่อพิจารณาในระดับข้อค าถามพบว่า ความรู้สึกเบื่อเสื้อผ้าแบบเดิมและ        
มีความสุขเมื่อได้แต่งกายไม่ซ้ าใคร มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 3.94 แปลความหมายว่า มีการรับรู้มาก 
รองลงมา คือ ความพอใจเมื่อทุกคนให้ความสนใจเครื่องแต่งกายของผู้บริโภคที่แต่งกายด้วยบาเลน
เซียก้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 แปลความหมายว่า มีการรับรู้มาก การแต่งกายด้วยบาเลนเซียก้าท าให้
ผู้บริโภครู้สึกเป็นตัวของตัวเอง และไม่สนใจหากมีใครหัวเราะการแต่งกายของตน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.65 แปลความหมายว่า มีการรับรู้มาก ความเชื่อว่าการใช้บาเลนเซียก้าท าให้ผู้บริโภคแตกต่างจาก
คนทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 แปลความหมายว่า มีการรับรู้มาก สินค้าตราบาเลนเซียก้าท าให้
กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่อาศัยอยู่ เช่น สังคมแฟชั่น สังคมหรูหรา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43             
แปลความหมายว่า มีการรับรู้ปานกลาง ความหรูหรา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 แปลความหมายว่า           
มีการรับรู้ปานกลาง ความต้องการเป็นคนแรก ๆ ที่ได้ใช้สินค้าคอลเลคชั่นใหม่ หรือ สินค้าจ านวน
จ ากัด (Limited Edition) ของบาเลนเซียก้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 แปลความหมายว่า มีการรับรู้
ปานกลาง และน้อยที่สุด คือ ความเชื่อว่าการแต่งกายด้วยสินค้าตราบาเลนเซียก้า สามารถกลบจุดด้อยได้ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 แปลความหมายว่า มีการรับรู้ปานกลาง 
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ตารางที่ 8 ค่าน้ าหนัก ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยกลุ่มที่ 2 

ปัจจัย 
Factor  

Loading 

Mean S.D. ระดับ

ความส าคัญ 

ปัจจัยกลุ่มที่ 2 Eigenvalues = 3.41และ Variance = 8.96% 

ราคาสินค้าตราบาเลนเซียก้า มีความเหมาะสม

กับคุณภาพของสินค้า 
0.77 4.31 .80 การรับรู้มาก 

สินค้าตราบาเลนเซียก้าสามารถน าไปขายต่อ 

จ าน า เก็งก าไร หรือเก็บไว้เป็น ทรัพย์สินใน

อนาคตได้ 

0.67 4.16 .88 การรับรู้มาก 

วัสดุของสินค้าตราบาเลนเซียก้ามีคุณภาพดี 0.66 4.10 .99 การรับรู้มาก 

สินค้าตราบาเลนเซียก้ามีความทนทาน แข็งแรง

มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 
0.60 4.03 .94 การรับรู้มาก 

สินค้าตราบาเลนเซียก้ามีความสวยงาม 0.57 4.03 .85 การรับรู้มาก 

บาเลนเซียก้ามีการปรับปรุงและพัฒนาสินค้า 

อยู่เสมอ 
0.56 3.85 1.03 การรับรู้มาก 

สินค้าตราบาเลนเซียก้าเหมาะกับทุกเพศ ใช้งาน

ได้หลายโอกาส และเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ 
0.55 3.77 1.03 การรับรู้มาก 

การได้รับการบริการที่ดีจากพนักงานประจ าร้าน 

การบริการหลังการขาย หรือการรับประกัน 

สินค้าของบาเลนเซียก้า 

0.48 3.69 1.12 การรับรู้มาก 

สินค้าตราบาเลนเซียก้าสามารถเข้ากันได้กับ     

ทุกชุด 
0.45 3.66 1.04 การรับรู้มาก 

รวม  3.96 .65 การรับรู้มาก 
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 จากตารางที่ 8 ค่าน้ าหนักปัจจัยกลุ ่มที ่ 2 มีจ านวน 9 ปัจจัย โดยราคาสินค้าตรา        
บาเลนเซียก้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพ มีค่าน้ าหนักปัจจัยมากที่สุด คือ 0.77 รองลงมา คือ สินค้า
ตราบาเลนเซียก้าสามารถน าไปขายต่อ จ าน า เก็งก าไร หรือเก็บไว้เป็นทรัพย์สินในอนาคตได้             
มีค่าน้ าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.67 ขณะที่วัสดุของสินค้าตราบาเลนเซียก้ามีคุณภาพที่ดี มีค่าน้ าหนัก
ปัจจัยเท่ากับ 0.66 ส่วนสินค้าตราบาเลนเซียก้ามีความทนทานแข็งแรงมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน           
มีค่าน้ าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.60 สินค้าตราบาเลนเซียก้ามีความสวยงาม มีค่าน้ าหนักปัจจัยเท่ากับ 
0.57 บาเลนเซียก้ามีการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ มีค่าน้ าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.56 สินค้า   
ตราบาเลนเซียก้าเหมาะกับทุกเพศ ใช้งานได้หลายโอกาสและเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ มีค่าน้ าหนัก
ปัจจัยเท่ากับ 0.55 การได้รับบริการที่ดีจากพนักงานประจ าร้าน การบริการหลังการขาย หรือ           
การรับประกันสินค้าของบาเลนเซียก้า มีค่าน้ าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.48 และน้อยที่สุด คือ สินค้าตรา           
บาเลนเซียก้าสามารถเข้ากันได้กับทุกชุด มีค่าน้ าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.45 

 ขณะที่ความคิดเห็นต่อปัจจัยกลุ ่มที ่ 2 มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.96 แปลความหมายว่า         
มีการรับรู้มาก เมื่อพิจารณาในระดับข้อค าถามพบว่า วัสดุของสินค้าตราบาเลนเซียก้ามีคุณภาพดี   
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.31 แปลความหมายว่า มีการรับรู้มาก รองลงมา คือ สินค้าตราบาเลน
เซียก้ามีความทนทาน แข็งแรง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 แปลความหมายว่า 
มีการรับรู้มาก สินค้าตราบาเลนเซียก้าเหมาะกับทุกเพศ ใช้งานได้หลายโอกาส และเป็นสินค้าที่มี
ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 แปลความหมายว่า มีการรับรู้มาก สินค้าตราบาเลนเซียก้ามีความ
สวยงาม และบาเลนเซียก้ามีการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากันเท่ากับ 4.03  
แปลความหมายว่า มีการรับรู้มาก ความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 แปลความหมายว่า มีการรับรู้มาก 
การได้รับการบริการที่ดีจากพนักงานประจ าร้าน การบริการหลังการขาย หรือ การรับประกันสินค้า
ของบาเลนเซียก้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 แปลความหมายว่า มีการรับรู้มาก สินค้าตราบาเลนเซียก้า
สามารถน าไป ขายต่อ จ าน า เก็งก าไร หรือ เก็บไว้เป็นทรัพย์สินในอนาคตได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 
แปลความหมายว่า มีการรับรู้มาก และน้อยที่สุด คือ สินค้าตราบาเลนเซียก้าสามารถเข้ากันได้กับ           
ทุกชุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 แปลความหมายว่า มีการรับรู้มาก 
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ตารางที่ 9 ค่าน้ าหนัก ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยกลุ่มที่ 3 

ปัจจัย 
Factor  

Loading 
Mean S.D. ระดับ

ความส าคัญ 

ปัจจัยกลุ่มที่ 3 Eigenvalues = 1.99 และ Variance = 5.23% 
บาเลนเซียก้ามีความคิดสร้างสรรค์ ในการ
ออกแบบ 

0.75 4.08 .92 การรับรู้มาก 

บาเลนเซียก้ามีจุดเด่นของสินค้าชัดเจนและไม่มี
ตราสินค้าใดออกแบบได้เหมือนบาเลนเซียก้า 

0.63 4.03 .90 การรับรู้มาก 

เชื่อมั่นในการออกแบบ และ คุณภาพของสินค้า
ตราบาเลนเซียก้า 

0.56 3.96 .93 การรับรู้มาก 

บาเลนเซียก้ามีเทคโนโลยีการผลิตและตัดเย็บที่
ทันสมัย 

0.53 3.80 .99 การรับรู้มาก 

สินค้าตราบาเลนเซียก้ามีความโดดเด่นกว่าตรา
สินค้าอ่ืน 

0.45 4.08 .92 การรับรู้มาก 

รวม  3.99 .66 การรับรู้มาก 

 
 จากตารางที่  9 ค่าน้ าหนักปัจจัยกลุ ่มที ่ 3 มีจ านวน 5 ปัจจัย โดยบาเลนเซียก้า            

มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ มีค่าน้ าหนักปัจจัยมากที่สุด คือ 0.75 รองลงมา คือ บาเลน
เซียก้ามีจุดเด่นของสินค้าชัดเจนและไม่มีตราสินค้าใดออกแบบได้เหมือนบาเลนเซียก้า มีค่าน้ าหนัก
ปัจจัยเท่ากับ 0.63 ขณะที่ความเชื่อมั่นในการออกแบบและคุณภาพของสินค้าตราบาเลนเซียก้า มีค่า
น้ าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.56 ส่วนบาเลนเซียก้ามีเทคโนโลยีการผลิตและตัดเย็บที่ทันสมัย มีค่าน้ าหนัก
ปัจจัยเท่ากับ 0.53 และน้อยที่สุด คือ สินค้าตราบาเลนเซียก้ามีความโดดเด่นกว่าตราสินค้าอ่ืน  มีค่า
น้ าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.45 

 ขณะที่ความคิดเห็นต่อปัจจัยกลุ ่มที ่ 3 มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.99 แปลความหมายว่า  
การรับรู้มาก  เมื ่อพ ิจารณาในระด ับข ้อค าถามพบว ่า บาเลนเซียก้ามีความคิดสร้างสรรค์                      
ในการออกแบบ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.25 แปลความหมายว่า มีการรับรู ้มาก รองลงมา             
คือ บาเลนเซียก้ามีเทคโนโลยีการผลิตและตัดเย็บที่ทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 แปลความหมายว่า 
มีการรับรู้มาก บาเลนเซียก้ามีจุดเด่นของสินค้า ชัดเจน และ ไม่มีตราสินค้าใดออกแบบได้เหมือนบา
เลนเซียก้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 แปลความหมายว่า มีการรับรู้มาก ความเชื่อมั่นในการออกแบบ 
และคุณภาพของสินค้าตราบาเลนเซียก้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 แปลความหมายว่า มีการรับรู้มาก 
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และน้อยที่สุด คือ สินค้าตราบาเลนเซียก้ามีความโดดเด่นกว่าตราสินค้าอ่ืนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 
แปลความหมายว่า มีการรับรู้มาก 

 
ตารางที่ 10 ค่าน้ าหนัก ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยกลุ่มที่ 4 

ปัจจัย 
Factor  

Loading 
Mean S.D. ระดับ

ความส าคัญ 

ปัจจัยกลุ่มที่ 4 Eigenvalues = 1.85 และ Variance = 4.88% 
ความสุขเมื่อได้ครอบครองสินค้าตราบาเลน
เซียก้า 

0.77 4.08 .92 การรับรู้มาก 

สินค้าตราบาเลนเซียก้ามีคุณค่าทางจิตใจ 0.68 4.03 .90 การรับรู้มาก 
สินค้าตราบาเลนเซียก้าสามารถบ่งบอกความ
เป็นตัวตนได ้

0.58 3.96 .93 การรับรู้มาก 

การออกแบบของตราบาเลนเซียก้า คือ ศิลปะ 0.48 3.80 .99 การรับรู้มาก 
รวม  3.97 .76 การรับรู้มาก 
 

 จากตารางที่ 10 ค่าน้ าหนักปัจจัยกลุ ่มที ่ 4 มีจ านวน 4 ปัจจัย โดยความสุขเมื่อได้
ครอบครองสินค้าตราบาเลนเซียก้า มีค่าน้ าหนักปัจจัยมากที่สุด คือ 0.77 รองลงมา คือ สินค้าตรา        
บาเลนเซียก้ามีคุณค่าทางจิตใจส าหรับผู้บริโภค มีค่าน้ าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.68 ขณะที่สินค้าตราบาเลน
เซียก้าสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้บริโภคได้ มีค่าน้ าหนักปัจจัยเท่ากับ  0.58 และน้อยที่สุด 
คือ การออกแบบของตราบาเลนเซียก้าคือศิลปะ มีค่าน้ าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.48 

 ขณะที่ความคิดเห็นต่อปัจจัยกลุ ่มที ่ 4 มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.97 แปลความหมายว่า          
มีการรับรู้มาก เมื่อพิจารณาในระดับข้อค าถามพบว่า ความสุขเมื่อได้ครอบครองสินค้าตราบาเลน
เซียก้า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.08 แปลความหมายว่า ม ีการร ับรู ้มาก รองลงมา ค ือ            
การออกแบบของตราบาเลนเซียก้า คือ ศิลปะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 แปลความหมายว่า มีการรับรู้มาก 
สินค้าตราบาเลนเซียก้ามีคุณค่าทางจิตใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 แปลความหมายว่า มีการรับรู้มาก 
และน้อยที่สุด คือ สินค้าตราบาเลนเซียก้าสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 
แปลความหมายว่า มีการรับรู้มาก 
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ตารางที่ 11 ค่าน้ าหนัก ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยกลุ่มที่ 5 

ปัจจัย 
Factor  

Loading 

Mean S.D. ระดับ

ความส าคัญ 

ปัจจัยกลุ่มที่ 5 Eigenvalues = 1.85 และ Variance = 4.88% 

การรู้จั กบาเลนเซียก้าจากผู้มี อิทธิพลทาง

ความคิด อาทิเช่น ดารา บุคคลมีชื่อเสียงบล็อก

เกอร์ หรือ เน็ตไอดอล 

0.79 4.38 .85 การรับรู้มาก 

การ ใช้ สิ น ค้ าต ราบ า เลน เซี ย ก้ าจ ากการ

เลียนแบบแฟชั่นต่างประเทศ 
0.68 4.16 1.05 การรับรู้มาก 

การรู้จักบาเลนเซียก้าจากสื่อสังคมออนไลน์ 0.56 3.85 1.08 การรับรู้มาก 

การใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าตามบุ คคล              

ที่ชื่นชม 
0.55 3.44 1.22 

การรับรู้ 

ปานกลาง 

ความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อรูปภาพได้รับการกดไลค์ 

(Like) กดแชร์ (Share) หรือได้รับการแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย บนสื่อ

สังคมออนไลน์ 

0.44 3.23 1.35 
การรับรู้ 

ปานกลาง 

รวม  3.81 .76 การรับรู้มาก 
 

 จากตารางที่ 11 ค่าน้ าหนักปัจจัยกลุ่มที่ 5 มีจ านวน 5 ปัจจัย โดยการรู้จักบาเลนเซียก้า
จากผู้มีอิทธิพลทางความคิด อาทิเช่น ดารา บุคคลมีชื่อเสียงบล็อกเกอร์ หรือเน็ตไอดอล มีค่าน้ าหนัก
ปัจจัยมากที่สุด คือ 0.79 รองลงมา คือ การใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าจากการเลียนแบบแฟชั่น
ต่างประเทศ มีค่าน้ าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.68 ขณะที่การรู้จักบาเลนเซียก้าจากสื่อสังคมออนไลน์              
มีค่าน้ าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.56 ส่วนการใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าตามบุคคลที่ผู้บริโภคนั้นชื่นชม          
มีค่าน้ าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.55 และน้อยที่สุด คือ ความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อรูปภาพบนสื่อสังคม
ออนไลน์ ได้รับการกดไลค์ (Like) กดแชร์ (Share) หรือ ได้รับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่อง
แต่งกายของบาเลนเซียก้า มีค่าน้ าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.44 
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 ขณะที่ความคิดเห็นต่อปัจจัยกลุ ่มที ่ 5 มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.81 แปลความหมายว่า        
มีการรับรู้มาก เมื่อพิจารณาในระดับข้อค าถามพบว่า การรู้จักบาเลนเซียก้าจากสื่อสังคมออนไลน์         
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.38 แปลความหมายว่า มีการรับรู้มาก รองลงมา คือ การรู้จักบาเลนเซียก้า
จากผู้มีอิทธิพลทางความคิด อาทิเช่น ดารา บุคคลมีชื่อเสียง บล็อกเกอร์ หรือ เน็ตไอดอล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16 แปลความหมายว่า มีการรับรู้มาก ความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อรูปภาพได้รับการกดไลค์ 
(Like) กดแชร์ (Share) หรือ ได้รับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายบนสื่อสังคมออนไลน์ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 แปลความหมายว่า มีการรับรู้มาก การใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าตามบุคคลที่ชื่นชม        
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 แปลความหมายว่า มีการรับรู้ปานกลาง และน้อยที่สุด คือ การใช้สินค้าตรา    
บาเลนเซียก้าจากการเลียนแบบแฟชั่นต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 แปลความหมายว่า                
มีการรับรู้ปานกลาง 

 
ตารางที่ 12 ค่าน้ าหนัก ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยกลุ่มที่ 6 

ปัจจัย 
Factor  

Loading 
Mean S.D. ระดับ

ความส าคัญ 

ปัจจัยกลุ่มที่ 6  Eigenvalues = 1.27 และ Variance = 3.33% 
การวิวัฒ นาการของอุปกรณ์ ดิ จิทั ลท าให้
กระบวนการซื้อสินค้าตราบาเลนเซียก้ามีความ
สะดวกสบาย 

0.74 4.45 .75 การรับรู้มาก 

บาเลนเซียก้ามีการสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้า
ได้ชัดเจน ท าให้รู้สึกมีบุคลิกเดียวกันกับสินค้า
ตราบาเลนเซียก้าที่ใช้ 

0.66 4.08 .88 การรับรู้มาก 

ตราบาเลนเซียก้าได้รับการยอมรับตั้งแต่ในอดีต
ว่าเป็นผู้รังสรรค์เสื้อผ้าได้ สวยงาม ซับซ้อนทุก
งานดีไซน์ และ เป็นแบบอย่างของความโก้เก ๋

0.61 3.98 .90 การรับรู้มาก 

ตราสินค้าบาเลนเซียก้ามีการสร้างเนื้ อหา 
(Content) ที่น่าสนใจ ท าให้สินค้าของบาเลน
เซียก้าเป็นที่น่าสนใจ 

0.58 3.89 .93 การรับรู้มาก 

รวม  4.10 .66 การรับรู้มาก 
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 จากตารางที่ 12 ค่าน้ าหนักปัจจัยกลุ่มที่ 6 มีจ านวน 4 ปัจจัย โดยบาเลนเซียก้ามีการ
สร้างเนื้อหา (Content) ที่น่าสนใจ ท าให้สินค้าของบาเลนเซียก้า เป็นที่น่าสนใจ มีค่าน้ าหนักปัจจัย
มากท่ีสุด คือ 0.74 รองลงมา คือ บาเลนเซียก้าได้รับการยอมรับตั้งแต่ในอดีตว่าเป็นผู้รังสรรค์เสื้อผ้าได้ 
สวยงาม ซับซ้อนทุกงานดีไซน์ และเป็นแบบอย่างของความโก้เก๋ มีค่าน้ าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.66 
ขณะที่บาเลนเซียก้ามีการสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าได้ชัดเจน ผู้บริโภคจึงรู้สึกมีบุคลิกเดียวกันกับ
สินค้าตราบาเลนเซียก้าที่ตนเองใช้ มีค่าน้ าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.61 และน้อยที่สุด คือ การวิวัฒนาการ
ของอุปกรณ์ดิจิทัลท าให้กระบวนการซื้อสินค้าตราบาเลนเซียก้าของผู้บริโภคมีความสะดวกสบาย           
มีค่าน้ าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.58 

 ขณะที่ความคิดเห็นต่อปัจจัยกลุ ่มที ่ 6 มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.10 แปลความหมายว่า             
มีการรับรู ้มาก เมื ่อพิจารณาในระดับข้อค าถามพบว่า การวิวัฒนาการของอุปกรณ์ดิจิทัลท าให้
กระบวนการซื้อสินค้าตราบาเลนเซียก้ามีความสะดวกสบาย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.45            
แปลความหมายว่า มีการรับรู้มาก รองลงมา คือ บาเลนเซียก้ามีการสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าได้
ชัด เจนท าให้ รู้สึกมีบุ คลิกเดียวกันกับสินค้าตราบาเลนเซียก้าที่ ใช้  มีค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ  4.08             
แปลความหมายว่า มีการรับรู ้มาก และน้อยที่สุด คือ ตราสินค้าบาเลนเซียก้ามีการสร้างเนื้อหา 
(Content) ที่น่ าสนใจ ท าให้สินค้าของบาเลนเซียก้าเป็นที่น่ าสนใจ  มีค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.89              
แปลความหมายว่า มีการรับรู้มาก 
 
ตารางที่ 13 ค่าน้ าหนัก ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยกลุ่มที่ 7 

ปัจจัย 
Factor  

Loading 
Mean S.D. ระดับ

ความส าคัญ 

ปัจจัยกลุ่มที่ 7  Eigenvalues = 1.19 และ Variance = 3.13% 
1.  การใช้แต่สินค้าตราบาเลนเซียก้าเท่านั้น 

0.74 2.87 1.26 
การรับรู้ 

ปานกลาง 
2.  การนึกถึงสินค้าตราบาเลนเซียก้า เป็นตรา
สินค้าแรก 

0.64 2.21 1.30 
การรับรู้

น้อย 

รวม  2.54 1.17 
การรับรู้ 

ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 13 ค่าน้ าหนักปัจจัยกลุ ่มที ่ 7 มีจ านวน 2 ปัจจัย โดยการใช้แต่สินค้า          
ตราบาเลนเซียก้าเท่านั้น มีค่าน้ าหนักปัจจัยมากที่สุด คือ 0.74 และน้อยที่สุด คือ บาเลนเซียก้าเป็น
ตราสินค้าแรกที่ผู้บริโภคนึกถึง มีค่าน้ าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.64 

 ขณะที่ความคิดเห็นต่อปัจจัยกลุ ่มที ่ 7 มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 2.54 แปลความหมายว่า             
มีการรับรู้ปานกลาง เมื่อพิจารณาในระดับข้อค าถามพบว่า การใช้แต่สินค้าตราบาเลนเซียก้าเท่านั้น 
มีค่าน้ าหนักปัจจัยมากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 แปลความหมายว่า มีการรับรู้ปานกลาง และ
น้อยที่สุด คือ การนึกถึงสินค้าตราบาเลนเซียก้า เป็นตราสินค้าแรก มีค ่าเฉลี ่ย เท ่าก ับ 2.21             
แปลความหมายว่า การรับรู้น้อย 
 
ตารางที่ 14 ค่าน้ าหนัก ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยกลุ่มที่ 8 

ปัจจัย 
Factor  

Loading 
Mean S.D. ระดับ

ความส าคัญ 

ปัจจัยกลุ่มที่ 8  Eigenvalues = 1.11 และ Variance = 2.91% 

การผสานธุรกิจของตราสินค้าบาเลนเซียก้ากับ
ตราสินค้าอ่ืน เช่น Crocs, Nike, Hello Kitty 
และ Colette 

0.52 3.46 1.20 การรับรู้ 
ปานกลาง 

รวม  3.46 1.20 การรับรู้ 
ปานกลาง 

 
  จากตารางที่ 14  แสดงว่า ค่าน้ าหนักปัจจัยกลุ่มที่ 8 มีจ านวน 1 ปัจจัย คือ การผสาน

ธุรกิจของตราสินค้าบาเลนเซียก้ากับตราสินค้าอ่ืน เช่น Crocs, Nike, Hello Kitty และ Colette มีค่า
น้ าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.52  

  ขณะที่ความคิดเห็นต่อปัจจัยกลุ่มที่ 8 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.54 แปลความหมายว่า มี
การรับรู้ปานกลาง เมื่อพิจารณาในระดับข้อค าถามพบว่า  การผสานธุรกิจของตราสินค้าบาเลน
เซียก้ากับตราสินค้าอ่ืน เช่น Crocs, Nike, Hello Kitty และ Colette มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46               
แปลความหมายว่า มีการรับรู้ปานกลาง 
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 3. การก าหนดชื่อปัจจัยท้ัง 8 กลุ่ม 
  จากการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักปัจจัยในข้างต้น สามารถสรุปเป็นกลุ่มปัจจัยได้ใหม่ 8 กลุ่ม 

แล้วต้องท าการตั้งชื่อกลุ่มปัจจัยเหล่านั้น โดยตั้งชื่อกลุ่มปัจจัยจากเนื้อหาของปัจจัยย่อย (Hair et al., 
2010) ผู้วิจัยได้ก าหนดชื่อของกลุ่มปัจจัยทั้ง 8 กลุ่ม ดังนี้ 

 
  ปัจจัยกลุ่มที่ 1 ด้านการเติมเต็ม (Fulfillment) 

  ผู้บริโภครับรู้ถึงการเติมเต็มความรู้สึกจากภายใน เป็นความพึงพอใจทางอารมณ์ส่วน
บุคคลจากการใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้า เมื่อผู้บริโภคไดใ้ช้สินค้าของบาเลนเซียก้าจึงท าให้ผู้บริโภคพึง
พอใจ ท าให้บุคคลอื่นให้ความสนใจกับเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ ผู้บริโภคจะรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมที่ด ารงอยู่ ท าให้มีความสุขเมื่อได้แต่งตัวไม่ซ้ าใครเมื่อได้ใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าที่ท าให้ตนเอง
แตกต่างจากบุคคลทั่วไป การแต่งกายด้วยสินค้าตราบาเลนเซียก้าท าให้ผู้บริโภคมั่นใจและเป็นตัวของ
ตัวเอง โดยมิได้สนใจหากมีใครหัวเราะการแต่งกายของตน เนื่องจากต้องการเป็นคนแรกๆที่ได้ใช้
สินค้าในคอลเลคชั่นใหม่หรือสินค้าจ านวนจ ากัด (Limited Edition) ของบาเลนเซียก้า นอกจากนี้        
การแต่งกายด้วยสินค้าตราบาเลนเซียก้ายังท าให้ผู้บริโภคเชื่อว่าสามารถกลบจุดด้อยของตนเอง และ
การใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าท าให้ผู้อ่ืนมองว่าตนเป็นคนร่ ารวย ซึ่งคุณค่าที่เกิดขึ้นนี้ท าให้สินค้าของ
บาเลนเซียก้ามีมูลค่าและเป็นที่นิยมเพ่ิมมากขึ้น ผู้ศึกษาวิจัยก าหนดชื่อปัจจัยกลุ่มนี้ว่า “ปัจจัยด้าน
การเติมเต็ม” 

 
  ปัจจัยกลุ่มที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพมาตรฐานระดับสากล (High Quality) 
  ผู้บริโภครับรู้ถึงความเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับที่เป็นสากลของบา

เลนเซียก้า ทั้งในตัวสินค้าและการบริการของพนักงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากบาเลนเซียก้า
มีการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ ใช้วัสดุที่มีคุณภาพดี จึงท าให้สินค้าตราบาเลนเชียก้ามี
คุณภาพ มีความทนทานแข็งแรง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน การบริการหลังการขายและการ
รับประกันสินค้าของบาเลนเซียก้า ตลอดจนการได้รับบริการที่ดีจากพนักงานประจ าร้าน นอกจากนี้
สินค้าตราบาเลนเซียก้ายังมีความสวยงาม มีความเหมาะสมกับทุกเพศ สามารถใช้งานได้หลากหลาย
โอกาส เพราะสินค้าของบาเลนเซียก้าถูกออกแบบมาเข้ากันได้กับทุกชุดที่สวมใส่ ดังนั้นสินค้าตราบา
เลนเซียก้าจึงเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ และยังสามารถน าไปขายต่อ จ าน า เก็งก าไร หรือ เก็บไว้เป็น
ทรัพย์สินในอนาคตได้ ซึ่งเป็นผลมาจากสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล จนเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วกันในสินค้าระดับหรูตราต่างประเทศ ผู้ศึกษาวิจัยก าหนดชื่อปัจจัยกลุ่มนี้ว่า “คุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล” 
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  ปัจจัยกลุ่มที่ 3 ปัจจัยด้านการสร้างสรรค์ความต่าง (Differentiation) 
  ผู้บริโภครับรู้ถึงความแตกต่างของบาเลนเซียกับตราสินค้าอ่ืนได้อย่างชัดเจน เพราะ          

บาเลนเซียก้ามีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ การออกแบบของบาเลนเซียก้าจะเป็นการผสมผสาน
ความหรูหราและความเป็นอัตลักษณ์เข้าด้วยกัน ซึ่งอัตลักษณ์ของบาเลนเซียก้าเป็นสิ่งที่เรียกว่าความ
โก้เก๋ จากการน าสิ่งที่ไม่ใช่เครื่องแต่งกายมาท าเป็นเครื่องแต่งกาย หรือการน ากระเป๋าที่หนังสวยๆที่ดู
ดีมาผสมผสานด้วยการวาดลวดลายกราฟฟิคที่เห็นตามก าแพงหรือสตรีทแต่ก็ออกมาดูดี สินค้าจึงที่
ออกมาหรูหราปนสตรีท บาเลนเซียก้าจึงมีจุดเด่นของสินค้าที่ชัดเจน และไม่มีตราสินค้าใดออกแบบได้
เหมือน ท าให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการออกแบบ และคุณภาพของสินค้าตราบาเลนเซียก้า 
เนื่องจากมีเทคโนโลยีการผลิตและตัดเย็บที่ทันสมัย จึงท าให้สินค้าตราบาเลนเซียก้ามีความโดดเด่น
กว่าตราสินค้าอ่ืน ผู้ศึกษาวิจัยก าหนดชื่อปัจจัยกลุ่มนี้ว่า “ปัจจัยด้านการสร้างสรรค์ความต่าง” 

 
  ปัจจัยกลุ่มที่ 4 ปัจจัยด้านคุณค่านิยม(Valueism) 
  ผู้บริโภคมองเห็นคุณค่าของสินค้าตราบาเลนเซียก้าจากการที่บาเลนเซียก้าได้น าศิลปะ

มาใช้ในการออกแบบสินค้าได้อย่างลงตัว ท าให้ผู้บริโภคจะรู้สึกว่าการแต่งกายด้วยสินค้าตราบาเลน
เซียก้านั้นเป็นเหมือนศิลปะ เป็นการออกแบบตกแต่งด้วยตนเอง และสามารถบ่งบอกตัวตนของตนเอง
ได้ ท าให้สินค้าของบาเลนเซียก้าแตกต่างไปจากตราสินค้าอ่ืน ผู้บริโภคจึงรู้สึกมีความสุข และเกิดเป็น
คุณค่าทางจิตใจเมื่อได้ครอบครองสินค้าตราบาเลนเซียก้า ผู ้ศึกษาวิจัยก าหนดชื่อปัจจัยกลุ่มนี้ว่า 
“ปัจจัยด้านคุณค่านิยม” 

 
  ปัจจัยกลุ่มที่ 5 ปัจจัยด้านวิถีชีวิตดิจิทัล (Digital Lifestyle) 
  ผู้บริโภคสินค้าบาเลนเซียก้าในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายมักจะได้รับอิทธิพลและวัฒนธรรม

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การรับรู้และการใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าของผู้บริโภคกลุ่มนี้จึงเกิดจากการ
เลียนแบบแฟชั่นต่างประเทศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงการรู้จักบาเลนเซียก้าจากผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิด อาทิเช่น ดารา บุคคลมีชื่อเสียงบล็อกเกอร์ หรือ เน็ตไอดอล เป็นต้น ผู้บริโภคจึงใช้สินค้า
ตราบาเลนเซียก้าตามบุคคลที่ตนชื่นชมและรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อรูปภาพของตนเองบนสื่อสังคมออนไลน์ 
ได้รับการกดไลค์ (Like) กดแชร์ (Share) หรือ ได้รับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของ
ตนที่สวมใส่สินค้าตราบาเลนเซียก้า โดยการรับรู้ดังกล่าวเริ่มจากการเลียนแบบผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
และ ใช้พ้ืนที่สื่อสังคมออนไลน์ประกาศความเป็นตัวตนเช่นกัน ผู้ศึกษาท าวิจัยก าหนดชื่อปัจจัยกลุ่มนี้ว่า 
“ปัจจัยด้านวิถีชีวิตดิจิทัล” 
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  ปัจจัยกลุ่มที่ 6 ปัจจัยด้านการชิงพื้นที่สื่อ (Media Eye - catching) 
  ผู้บริโภครับรู้ถึงการสร้างเนื้อหา (Content) ของบาเลนเซียก้า ซึ่งเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจ

ปรากฎอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์ ท าให้สินค้าของบาเลนเซียก้าเป็นที่น่าสนใจ และได้รับการยอมรับ
ตั้งแต่ในอดีตว่าเป็นผู้รังสรรค์เสื้อผ้าได้สวยงาม มีความซับซ้อนทุกการออกแบบ เป็นแบบอย่างของ
ความโก้เก๋ บาเลนเซียก้ายังสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าได้ชัดเจน ท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่ามีบุคลิก
เดียวกันกับสินค้าตราบาเลนเซียก้าที่ตนเองใช้ เพราะผู้บริโภคเชื่อว่าทุกการแต่งกายด้วยบาเลนเซียก้า
จะสามารถสะกดสายตาผู้พบเห็นได้ เฉกเช่นเดียวกับบุคลิกของสินค้าตราบาเลนเซียก้าเอง นอกจากนี้ 
กระบวนการซื้อสินค้าตราบาเลนเซียก้าของผู้บริโภคท าได้อย่างความสะดวกสบายผ่านวิวัฒนาการของ
อุปกรณ์ดิจิทัล จึงท าให้กระบวนการซื้อเสร็จสิ้นลงได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่การให้ความสนใจเพียง
ชั่วขณะแล้วท าการสั่งซื้อ เกิดเป็นความนิยมบนสื่อดิจิทัล และเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็นที่ไม่ว่าจะ
ชอบหรือไม่ชอบ จะเห็นว่าสินค้านั้นสวยหรือไม่สวย แต่ทุกการน าเสนอของบาเลนเซียก้านั้นก็สามารถ
สะกดสายตาของผู้บริโภคได้ชั่วขณะหนึ่งและอาจน ามาซึ่งการตัดสินใจซื้อในทันที ผู้ศึกษาวิจัยก าหนด
ชื่อปัจจัยกลุ่มนี้ว่า “ปัจจัยด้านการชิงพ้ืนที่สื่อ” 
 

  ปัจจัยกลุ่มที่ 7 ปัจจัยด้านภาพจ า (Top of Mind) 
  ภาพจ าที่เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคสินค้าบาเลนเซียก้าเป็นสไตล์และดีไซน์ที่มีความ

เท่ห์ของสินค้า รวมถึงการพบเห็นสินค้าบาเลนเซียก้าบ่อยครั้งจนเกิดเป็นความคุ้นเคย ผู้บริโภคจึง
เกิดหลงใหลในสินค้าตราบาเลนเซียก้า ท าให้ผู้บริโภคเลือกใช้แต่ตราสินค้าบาเลนเซียก้าเท่านั้น และ
เห็นว่าบาเลนเซียก้าเป็นตราสินค้าแรกที่ตนเองนึกถึง เมื่อต้องการซื้อสินค้าถึงแม้ว่าสินค้านั้นจะมีราคา
สูงกว่าตราสินค้าอ่ืน ผู้ศึกษาท าวิจัยก าหนดชื่อปัจจัยกลุ่มนี้ว่า “ปัจจัยด้านภาพจ า” 

 
  ปัจจัยกลุ่มที่ 8 ปัจจัยด้านประสบการณ์ใหม่ (New Experience) 
  บาเลนเซียก้ามีการร่วมมือเชื่อมโยงธุรกิจของสินค้าอ่ืนที่มีลักษณะความคล้ายกัน หรือ

แตกต่างกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และได้สินค้าที่แปลกใหม่ ด้วยการผสานและเชื่อมโยงธุรกิจของตรา
สินค้าบาเลนเซียก้ากับตราสินค้าอ่ืน เช่น  Crocs, Nike, Hello Kitty และ Colette จนเกิดเป็นคอล
เลคชั่นที่ตรงใจผู้บริโภค ท าให้ผู ้บริโภคได้ประสบการณ์ใหม่ ความรู้สึกใหม่ แต่ยังคงไว้ซึ ่งความ
เป็นแฟชั ่นระดับหรูของบาเลนเซียก้า ผู ้ศึกษาท าวิจัยก าหนดชื ่อปัจจัยกลุ ่มนี ้ว ่า “ปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ใหม่” 
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  จากกลุ่มปัจจัยทั้ง 8 สามารถน ามาสร้างเป็นโมเดลประกอบการอธิบายข้างต้น ดังนี้  
 

 
 

ภาพที่ 27 ปัจจัยการรับรู้ในสินค้าแฟชั่นตราบาเลนเซียก้าของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย

New Experience
(ประสบการณ์ใหม่)

Top of Mind
(ภาพจ า)

Fulfillment
(การเติมเต็ม) 

High Quality
(คุณภาพ มาตรฐาน 

ระดับสากล)

Differentiation
(การสร้างสรรค์
ความแตกต่าง)

Valueism
(คุณค่า นิยม)

Media Eye-catching
(การชิงพื้นที่ส่ือ)

Digital Lifestyle
(วิถีชีวิต ดิจิทัล)
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บทที่ 5  

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  

 การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้สินค้าแฟชั่น
ระดับหรูตราต่างประเทศ กรณีศึกษา ตราสินค้าบาเลนเซียก้า ของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 
เป็นการศึกษาเพื ่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยการรับรู ้แบบเป็นล าดับขั ้นตอน การสนทนากลุ ่ม และ              
การวิเคราะห์ปัจจัย ตามล าดับ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือค้นหาการรับรู้ในสินค้าแฟชั่นตราบาเลนเซียก้า 
ของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย และ (2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้ในสินค้าแฟชั่นตราบาเลนเซียก้า 
ของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการสรุปข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์  
การวิจัยดังนี้ 
 สรุปข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าที่มีการโพสรูปภาพปรากฎให้เห็นบนสื่อ
สังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ค และ อินสตราแกรม จ านวน 213 คน ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-40 ปี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ส่วนตัวโดยเฉลี่ย 20,001 - 
40,000 บาทต่อเดือน มีสินค้าตราบาเลนเซียก้าที่เคยซื้อจ านวน 1 ชิ้น โดยเลือกซื้อสินค้าตราบาเลน
เซียก้าประเภทกระเป๋ามากที่สุด และสั่งซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ (Pre-order) 

 
 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาการรับรู้ในสินค้าแฟชั่นตราบาเลนเซียก้า 
ของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง และการสนทนากลุ่มเพ่ือค้นหา และวิเคราะห์ปัจจัย
การรับรู้สินค้าแฟชั่นระดับหรูตราต่างประเทศ ของผู้บริโภคตราสินค้าบาเลนเซียก้า กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย
แสดงในดังตารางที ่15  
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ตารางที่ 15 สรุปปัจจัยการรับรู้สินค้าแฟชั่นระดับหรูตราต่างประเทศ ของผู้บริโภคตราสินค้า 
บาเลนเซียก้า กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย  

ปัจจัยกลุ่ม องค์ประกอบ ที่มา สรุปผลการวิจัยจากผู้ร่วมสนทนา
กลุ่ม 

ด้านการเติมเต็ม 
(Fulfillment) 

1) ความต้องการเป็น
จุดสนใจ 

1, 2 ความต้องการเป็นจุดสนใจเป็นเหตุผล
หนึ่งในการบริโภคสินค้าตราบาเลน
เซียก้าของผู้ร่วมสนทนา 

2) ความต้องการ
สอดคล้องกับสังคม 

1, 2 ผู้ร่วมสนทนาต้องการที่จะใช้สินค้า
ตราบาเลนเซียก้าเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สังคม 

3) ความต้องการความ
แปลกใหม่ 

2 ผู้ร่วมสนทนาต้องการที่จะใช้สินค้า
ตราบาเลนเซียก้าเนื่องจากสินค้าของ
บาเลนเซียก้ามีความแปลกใหม่  

4) ความต้องการ
แตกต่างจากสังคม 

2 ผู้ร่วมสนทนาต้องการแตกต่างจาก
สังคมจึงได้เลือกใช้สินค้าของบาเลน
เซียก้า 

5) ความคิดสร้างสรรค์
ส่วนบุคคล 

2 การมีความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคล
ของผู้ร่วมสนทนาท าให้เกิดการใช้
สินค้าของบาเลนเซียก้าที่มีการ
ออกแบบที่แปลก และไม่เหมือนใคร 

6) ความเป็นกระแส
นิยม 

2 ผู้ร่วมสนทนาเห็นว่าการใช้สินค้าบา
เลนเซียก้าเป็นไปตามกระแสนิยม 

7) ความต้องการกลบ
จุดด้อย 

1, 2 อีกเหตุผลหนึ่งของการเลือกใช้สินค้าบา
เลนเซียก้าของผู้ร่วมสนทนาคือต้องการ
กลบจุดด้อยด้วยการสร้างความโดดเด่น
จากการใช้สินค้าบาเลนเซียก้า 
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ตารางที่ 15 สรุปปัจจัยการรับรู้สินค้าแฟชั่นระดับหรูตราต่างประเทศ ของผู้บริโภคตราสินค้า 
บาเลนเซียก้า กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (ต่อ) 

ปัจจัยกลุ่ม องค์ประกอบ ที่มา สรุปผลการวิจัยจากผู้ร่วมสนทนา
กลุ่ม 

ด้านการเติมเต็ม 
(Fullfillment)  

(ต่อ) 

8) ความหรูหรา 1, 2 ผู้ร่วมสนทนาเห็นว่าบาเลนเซียก้านั้น
เป็นตราสินค้าที่มีความหรูหรา
สามารถเป็นเครื่องแสดงฐานะทาง
การเงินของผู้บริโภคได้ 

ด้านคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล 

(High Quality) 

1) ความคุ้มค่า 1, 2 สินค้าบาเลนเซียก้าสามารถใช้ได้กับ
ทุกเพศ และทุกลักษณะทางกายภาพ
ท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกคุ้มค่า 

2) การเกิดประโยชน์
ทางการเงิน 

1, 2 แม้ว่าบาเลนเซียก้าจะมีราคาที่ค่อนข้าง
สูงแต่ด้วยคุณภาพแล้วก็ยังได้รับการ
ยืนยันจากผู้ร่วมสนทนาว่ามีความคุ้มค่า 
รวมไปถึงสามารถขายส่งต่อให้บุคคล
อ่ืนได้ 

3) คุณภาพของวัสดุ 1, 2 ผู้ร่วมสนทนากล่าวว่าสินค้าบาเลน
เซียก้าใช้วัสดุที่มีคุณภาพ และแข็งแรง  

4) ความทนทาน 1, 2 บาเลนเซียก้าที่ได้รับการยอมรับจาก 
ผู้ร่วมสนทนาว่ามีความทนทานต่อ
การใช้งาน สามารถยืดอายุการใช้งาน
ได้ยาวนาน 

5) ความสวยงาม 2 ผู้ร่วมสนทนาให้ข้อมูลว่าสินค้าตรา 
บาเลนก้าแม้จะมีความแปลกแต่ก็มี
ความสวยงามด้วยที่ท าให้เกิดเป็น
ความโดดเด่น 
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ตารางที่ 15 สรุปปัจจัยการรับรู้สินค้าแฟชั่นระดับหรูตราต่างประเทศ ของผู้บริโภคตราสินค้า 
บาเลนเซียก้า กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (ต่อ) 

ปัจจัยกลุ่ม องค์ประกอบ ที่มา สรุปผลการวิจัยจากผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 

ด้านคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล 

(High Quality) 
(ต่อ) 

6) การปรับปรุงและ
พัฒนาสินค้า 

1, 2 ผู้ร่วมสนทนาเห็นว่าบาเลนเซียก้ามีการ
ปรับปรุง และพัฒนาการผลิตอยู่เสมอ 
นอกจากนีบ้าเลนเซียก้ายังรู้จักท่ีจะน า
สินค้าท่ีตกรุ่นไปแล้วกลับมาสร้างสรรค์
ให้เกิดมูลค่าใหม่ข้ึนมาได้ 
 

7) ประโยชน์ใช้สอย 2 ผู้ร่วมสนทนากล่าวถึงบาเลนเซียก้าว่า
เป็นสินค้าที่สามารถใช้สอยเป็นไป
อย่างไร้ข้อจ ากัด  
 

8) ความสัมพันธ์ที่ดี 2 ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน
ขายหน้าร้านตามศูนย์การค้า ท าให้
ผู้บริโภครักบาเลนเซียก้าเพราะ       
การบริการที่ดีของพนักงาน 
 

9) การจับคู่ที่ลงตัว 2 ผู้ร่วมสนทนาได้กล่าวถึงการจับคู่ที่ลง
ตัว หรือที่มักกล่าวถึงกันว่า มิกซ์ 
แอนด์ แมต (Mix and Match)          
ที่บาเลนเซียก้ามีการออกแบบให้
แต่งตัวเข้ากับเครื่องแต่งกายอ่ืนได้ง่าย 
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ตารางที่ 15 สรุปปัจจัยการรับรู้สินค้าแฟชั่นระดับหรูตราต่างประเทศ ของผู้บริโภคตราสินค้า 
บาเลนเซียก้า กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (ต่อ) 

ปัจจัยกลุ่ม องค์ประกอบ ที่มา สรุปผลการวิจัยจากผู้ร่วมสนทนา
กลุ่ม 

ด้านการสร้างสรรค์
ความต่าง 

(Differentiation) 

1) ความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบ 

1, 2 สินค้าของบาเลนเซียก้า เป็นสินค้าที่มี
ความเป็นนวัตกรรม โดยผู้ร่วมสนทนา
ไดก้ล่าวถึง ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบที่แปลก และไม่เหมือนใคร 
 

2) การสื่อสาร 
อัตลักษณ์ตราสินค้า 

1, 2 ผู้ร่วมสนทนารู้สึกว่าสินค้าของ          
บาเลนเซียก้ามีความแปลก            
มีความกล้า มีความเท่ และมีความ
โดดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ 
 

3) ความเชื่อในตรา
สินค้า 

1, 2 การรับรู้เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับ       
บาเลนเซียก้าท าให้ผู้ร่วมสนทนาเชื่อ
ในตราสินค้าว่าทุกการออกแบบคือ
ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีที่สุด 
 

4) เทคโนโลยีการผลิต
และการตัดเย็บ 

1, 2 ผู้ร่วมสนทนาได้กล่าวถึงเทคโนโลยีการ
ผลิตและการตัดเย็บของบาเลนเซียก้า
ที่ก้าวล้ าไปมาก จนท าให้เห็นว่าเรื่อง
ของวัสดุที่แปลกนั้นไม่ใช่อุปสรรคใน
การสรรค์สร้างเครื่องแต่งกาย 
 

5) ความโดดเด่น 1, 2 ผู้ร่วมสนทนาเห็นว่าสินค้าของ           
บาเลนเซียก้ามีลักษณะโดดเด่นจาก
ความแปลกและสวยงานของสินค้า 
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ตารางที่ 15 สรุปปัจจัยการรับรู้สินค้าแฟชั่นระดับหรูตราต่างประเทศ ของผู้บริโภคตราสินค้า 
บาเลนเซียก้า กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (ต่อ) 

ปัจจัยกลุ่ม องค์ประกอบ ที่มา สรุปผลการวิจัยจากผู้ร่วมสนทนา
กลุ่ม 

คุณค่านิยม 
(Valueism) 

1) ความเป็นวัตถุนิยม 1, 2 ผู้ร่วมสนทนาได้กล่าวถึงความเป็น  
วัตถุนิยมของความสุข และพึงพอใจ 
ที่ได้ครอบรองบาเลนเซียก้าแม้จะยัง
ไม่ได้บริโภคสินค้า แต่ก็มีความสุข
และพึงพอใจที่ได้ครอบครอง 

2) คุณค่าทางจิตใจ 1, 2 ผู้ร่วมสนทนามีความเชื่อมั่นว่าสินค้า
บาเลนเซียก้านี้สามารถสร้างความสุข 
และสร้างคุณค่าทางจิตใจให้แก่
ผู้บริโภคได้ 

3) การสื่อความหมาย 2 บาเลนเซียก้าสามารถสื่อความหมาย
แสดงตัวตนของผู้บริโภคได้ ผ่านการ
สวมใส่เสื้อผ้า หรือ การให้ค านิยม
เกี่ยวกับสินค้าในแต่ละคอลเลคชั่น 

4) ความมีศิลป์ 2 ผู้ร่วมสนทนาระบุว่าบาเลนเซียก้าใช้
ศิลปะในการวาดลวดลายลงบนสินค้า 
เช่น กระเป๋า ได้อย่างโดดเด่น ท าให้
เกิดเป็นอีกบุคลิกหนึ่งของ           
บาเลนเซียก้า 
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ตารางที่ 15 สรุปปัจจัยการรับรู้สินค้าแฟชั่นระดับหรูตราต่างประเทศ ของผู้บริโภคตราสินค้า 
บาเลนเซียก้า กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (ต่อ) 

ปัจจัยกลุ่ม องค์ประกอบ ที่มา สรุปผลการวิจัยจากผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 

ด้านวิถีชีวิตดิจิทัล 
(Digital Lifestyle) 

1) ผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิด 

1, 2 ผู้ร่วมสนทนาเห็นและรับรู้ถึงการใช้
สินค้าต่าง ๆ ของดารานักแสดงซึ่งเป็น
ผู้มีอิทธิพลทางความคิดจึงท าให้รับรู้
ถึงตราสินค้าบาเลนเซียก้า นอกจากนี้ 
ผู้ร่วมสนทนาบางคนได้การรับเอา
ทัศนคติจากบุคคลที่ตนเองชื่นชอบมา 
ซึ่งบุคคลนั้นใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้า 
ท าให้เกิดความชื่นชอบสินค้าตรา      
บาเลนเซียก้าตามไปด้วย 

2) การเลียนแบบ
แฟชั่นต่างประเทศ 

1, 2 ผู้ร่วมสนทนาได้รับอิทธิพลจากการ
เลียนแบบแฟชั่นต่างประเทศผ่านทาง
สื่อสังคมออนไลน์ 

3) การรับรู้ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ 

1, 2 การรับรู้ตราสินค้าของผู้ร่วมสนทนาจะ
เริ่มจากการรับรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เป็นหลัก โดยส่วนใหญ่มักให้การ
กล่าวถึงอินสตราแกรม เนื่องจากง่าย
ต่อการค้นหาสินค้ามากกว่าช่องทางอ่ืน 

4) การรับทัศนคติ 1, 2 เมื่อผู้ร่วมสนทนาเห็นว่าบุคคลที่ตนชื่น
ชอบใช้สินค้าของบาเลนเซียก้า            
จึงท าให้เกิดการรับรู้ถึงตราสินค้าของ
บาเลนเซียก้ามากข้ึน 

5) การมีส่วนร่วมบน
สื่อสังคมออนไลน์ 

1, 2 ผู้ร่วมสนทนามคีวามต้องการที่จะมี
ส่วนร่วมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ผ่านการใช้สินค้าที่เหมือนกัน 
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ตารางที่ 15 สรุปปัจจัยการรับรู้สินค้าแฟชั่นระดับหรูตราต่างประเทศ ของผู้บริโภคตราสินค้า 
บาเลนเซียก้า กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (ต่อ) 

ปัจจัยกลุ่ม องค์ประกอบ ที่มา สรุปผลการวิจัยจากผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 

ด้านการชิงพื้นที่สื่อ 
(Media  

Eye-catching) 

1) การถ่ายทอด
เรื่องราวตราสินค้า 

1, 2 บาเลนเซียก้ามักจะมีการถ่ายทอด
เรื่องราวของที่แปลกใหม่ 

2) การสื่อสารแก่นแท้
ของตราสินค้า 

2 ในมุมมองของผู้บริโภคนั้น บาเลน
เซียก้าได้สร้างตัวตน ท าให้รู้ว่าเกิดมา
ท าไม มีเป้าหมายอะไร และการมีชีวิต
ต่อไปอย่างไร  

3) การสื่อสาร
บุคลิกภาพตราสินค้า 

2 การมีบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความ
เป็นตัวตนของบาเลนเซียก้า 

4) วิวัฒนาการของ
อุปกรณ์ดิจิทัล 

2 วิวัฒนาการอินเทอร์เน็ตที่ผู้บริโภคมี
การเชื่อมต่อในโลกออนไลน์มากขึ้น
ท าให้การตัดสินใจซื้อส าเร็จลุล่วงได้
อย่างทันท่วงที 

ด้านภาพจ า 
(Top of Mind) 

 
 

1) การใช้แต่สินค้าตรา
บาเลนเซียก้าเท่านั้น 

1, 2 ผู้ร่วมสนทนามกีารรับรู้ข้อมูลและ
เรื่องราวของบาเลนเซียก้าที่มากมาย
และบ่อยครั้ง ท าให้เกิดเป็นความ
หลงใหลที่ไม่ได้ค านึงถึงราคาจ าหน่าย
แต่อย่างใด แต่กลับเป็นความพึงพอใจ
ที่ได้ครอบครองบาเลนเซียก้ามากกว่า
ตราสินค้าอ่ืน 

2) ความคุ้นเคย 1, 2 ผู้ร่วมสนทนาบางท่านได้รับรู้เกี่ยวกับ
บาเลนเซียก้าจากความคุ้นเคยของ
บุคคลใกล้ชิดที่บริโภคสินค้านี้เช่นกัน 
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ตารางที่ 15 สรุปปัจจัยการรับรู้สินค้าแฟชั่นระดับหรูตราต่างประเทศ ของผู้บริโภคตราสินค้า 
บาเลนเซียก้า กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (ต่อ) 

 

ปัจจัยกลุ่ม องค์ประกอบ ที่มา สรุปผลการวิจัยจากผู้ร่วมสนทนา
กลุ่ม 

ด้านประสบการณ์ใหม่ 
(New Experience) 

การผสานธุรกิจ 1, 2 ผู้ร่วมสนทนาได้กล่าวถึง และความ         
ชื่นชอบสินค้าของบาเลนเซียก้าที่
ร่วมมือกับธุรกิจอ่ืน อย่างเช่น ดินสอ
คอทเล็ท รองเท้าคร๊อค และสินค้าใน
คอลเลคชั่นที่ท าร่วมกับคิตตี้ 

 
ที่มา : 1 มาจากการทบทวนวรรณกรรม และ 2 มาจากการสนทนากลุ่ม 
 

2. สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้ในสินค้าแฟชั่นตรา         
บาเลนเซียก้า ของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 

 
  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้สินค้าแฟชั่นระดับหรูตราต่างประเทศ ของผู้บริโภคตรา
สินค้าบาเลนเซียก้า กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย พบว่า การรับรู้สินค้าบาเลนเซียก้า ประกอบด้วยกลุ่ม
ปัจจัยได้ 8 กลุ่ม และหลังจากหมุนแกนปัจจัย ผู้ศึกษาวิจัยจัดกลุ่มปัจจัย ที่สามารถร่วมอธิบายความ
แปรปรวนของปัจจัยได้ทั้งหมดร้อยละ 63.94 โดยกลุ่มปัจจัยทั้ง 8 ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการเติม
เต็ม ปัจจัยด้านคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ปัจจัยด้านการสร้างสรรค์ความต่าง ปัจจัยด้านคุณ
ค่านิยม ปัจจัยด้านวิถีชีวิตดิจิทัล ปัจจัยด้านการชิงพ้ืนที่สื่อ ปัจจัยด้านภาพจ า และปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ใหม่ โดยมีค่าไอเกนเท่ากับ 12.14, 3.41, 1.99, 1.85, 1.35, 1.27, 1.19 และ 1.11 
ตามล าดับ  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ว่าปัจจัยการรับรู้สินค้าแฟชั่นระดับ
หรูตราต่างประเทศ ของผู้บริโภคตราสินค้าบาเลนเซียก้ากลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ประกอบด้วย 8 ปัจจัย 
ดังนี้ 
 

 1. ปัจจัยการรับรู้ด้านการเติมเต็ม สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ สูงสุด คือ ร้อยละ 
31.936 ซึ่งเป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงสิ่งที่อยู่ภายในของผู้บริโภคในเรื่องความต้องการเป็นจุดสนใจ ความ
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ความต้องการสิ่งแปลกใหม่ ความต้องการแตกต่างจากบุคลอ่ืนใน
สังคม เป็นความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคล ชอบความเป็นกระแสนิยม ความต้องการกลบจุดด้อย ความ
ต้องการความหรูหรา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของฐิติมา ศรีเจริญ (2557) ที่พบว่าการรับรู้คุณค่า
ตราสินค้าด้านคุณค่าทางสังคมนั้นส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นตราสินค้าระดับหรูของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับการศึกษาของ ภาสวรรณ ธีรอรรถ (2555) ที่พบว่า 
บุคลิกภาพชอบความหรูหราแนะเน้นสินค้าน าสมัย ชอบเป็นจุดสนใจ รวมถึงชอบเป็นผู้น าแฟชั่น           
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อกระเป๋าหลุยส์ วิตตองของผู้บริโภคเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Romeo & Gomez (2015) ที ่พบว ่า 
บุคลิกภาพทันสมัย บุคลิกภาพด้านความส าเร็จ รวมถึงบุคลิกภาพด้านความโก้หรู เป็นตัวแปร           
ที่ส าคัญของความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค ดังนั้น การรับรู้ด้านการเติมเต็ม จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อ
การรับรู ้ส ินค้าแฟชั ่นระดับหรูตราต่างประเทศ ของผู ้บริโภคตราสินค้าบาเลนเซียก้า ในกลุ ่ม
ตัวอย่างเจนเนอเรชั่นวาย 

 

 2. ปัจจัยการรับรู้ด้านคุณภาพมาตรฐานระดับสากล สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ 
ร้อยละ 8.962 ซึ่งเป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงความคุ้มค่า การเกิดประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพของวัสดุ 
ความทนทาน ความสวยงาม การปรับปรุงและพัฒนาสินค้า ประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์อันดีกับ
ตราสินค้า และการจับคู่ที่ลงตัว ทั้งหมดล้วนเป็นคุณประโยชน์จากความสามารถในการใช้งานของ
สินค้า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของฐิติมา ศรีเจริญ (2557) ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการหรือผู้มี
ความเกี่ยวข้องทางธุรกิจตราสินค้าระดับหรูควรมุ่งผลิตสินค้าแฟชั่นระดับหรูโดยค านึงถึงประโยชน์
หลัก คุณสมบัติ คุณภาพ และการใช้ประโยชน์ของสินค้าแฟชั่นระดับหรู ซึ่งถูกสะท้อนอยู่ในปัจจัยการ
รับรู้ด้านการยกระดับความมีประโยชน์ของผู้วิจัยในครั้งนี้ ผลศึกษาของผู้วิจัยยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ หวง อู๋ ยี่  (2558) ที่พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าใน ด้านคุณลักษณะ           
ด้านคุณประโยชน์ ด้านราคามีอิทธิพลในทางบวกต่อความภักดีในตราสินค้ากระเป๋าแบรนด์เนม ดังนั้น 
การรับรู้ด้านคุณภาพมาตรฐานระดับสากล จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการรับรู้สินค้าแฟชั่นระดับหรู
ตราต่างประเทศ ของผู้บริโภคตราสินค้าบาเลนเซียก้าในกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นวาย 
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 3. ปัจจัยการรับรู้ด้านการสร้างสรรค์ความต่าง สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 
5.227 ซึ่งเป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ การสื่อสารอัตลักษณ์ตราสินค้า 
ความเชื่อในตราสินค้า เทคโนโลยีการผลิตและการตัดเย็บ รวมถึงความโดดเด่น  ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ อรรถพนธ์ พงษ์เลาหพันธุ์ (2561) ที่พบว่า การสร้างตราสินค้าส าหรับกลุ่มผู้บริโภค
สตรีสูงวัยจะประสบความส าเร็จได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยทางด้านการออกแบบ รวมถึงภาพลักษณ์ของ
สินค้า นอกจากนี้ การน าเสนอรูปแบบของเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ที่ตรงกับความนิยม
ของกลุ่มเป้าหมายเป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญต่อการสร้างตราสินค้า ทั้งนี้ การศึกษาของ ภารดี ผิวขาว 
(2558) พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่น และการศึกษาของ รัตนา กวีธรรม 
(2558) ที่พบว่าปัจจัยด้านทัศนคติต่อตราสินค้าระดับหรูด้านการมีส่วนร่วมในแฟชั่นส่งผลต่อ            
ความตั้งใจซื้อสินค้าระดับหรู ซึ่งทัศนคติเกี่ยวข้องกับความเชื่อในตราสินค้าที่สะท้อนอยู่ในปัจจัยการรับรู้
ด้านทวิลักษณ์ของผู้วิจัย การศึกษาของผู้วิจัยยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ศศินภา เลาหสินณรงค์ 
(2557) ที่พบว่า ความประณีตในการผลิต และคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการผลิตของสินค้าแบรนด์เนม
แท้มีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าแบรนด์เนมแท้ ซึ่งความความประณีตในการผลิตถูกสะท้อนอยู่ใน
ปัจจัยการสร้างสรรค์ความต่าง ในผลการศึกษาของผู้วิจัย ดังนั้น การรับรู้ด้านการสร้างสรรค์ความต่าง 
จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการรับรู้สินค้าแฟชั่นระดับหรูตราต่างประเทศ ของผู้บริโภคตราสินค้า           
บาเลนเซียก้าในกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นวาย  

  
 4. ปัจจัยการรับรู้ด้านคุณค่านิยม สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 4.879 ซึ่งเป็น

ปัจจัยที่สะท้อนถึงความเป็นวัตถุนิยม คุณค่าทางจิตใจ การสื่อความหมาย และความมีศิลปะ 
สอดคล้องกับการศึกษาของชนกพร ไพศาลพานิช และ สราวุธ อนันตชาติ (2013) ที่พบว่า วัตถุนิยมมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรองในเชิงบวกของผู้บริโภค โดยวัตถุนิยมนั้นส่งผลให้
เกิดพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรองต่อผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายมากกว่าการตระหนักรู้ตนเองของ
ผู้บริโภค และสอดคล้องกับการศึกษาของปริยา รินรัตนากร (2562) ที่ท าการศึกษาค่านิยมทางการ
ศึกษาและการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของมหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออก ซึ่งพบว่าค่านิยมทาง
การศึกษาของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของมหาวิทยาลัยในเขตภาค
ตะวันออก ดังนั้นการรับรู้ด้านคุณค่านิยม ที่สะท้อนความเป็นวัตถุนิยม คุณค่าทางจิตใจ การสื่อ
ความหมาย และความมีศิลปะจึงเป็นป ัจจ ัยที ่ส าค ัญต ่อการร ับรู ้ส ินค ้าแฟชั ่นระดับหรูตรา
ต่างประเทศ ของผู้บริโภคตราสินค้าบาเลนเซียก้าในกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นวาย 
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 5. ปัจจัยการรับรู้ด้านวิถีชีวิตดิจิทัล สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 3.560 ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงผู้มีอิทธิพลทางความคิด การเลียนแบบแฟชั่นต่างประเทศ การรับรู้ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ การเลียนแบบบุคคลที่ชื่นชอบ และการมีส่วนร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ รัตนา กวีธรรม (2558) ที่พบว่า การใช้สินค้าระดับหรูที่ก าลังเป็นกระแสนิยมใน
ปัจจุบันถือเป็นการมีส่วนร่วมในด้านแฟชั่น และสอดคล้องกับการศึกษาของ ศิวรี อรัญนารถ (2558) 
ที่พบว่า การสร้างนวัตกรรมตราสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์จากทุนวัฒนธรรมสามารถสร้างได้จากการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคเพ่ือให้ทราบถึงลักณะของรูปแบบการด าเนินชีวิต รสนิยมความชื่นชอบ 
พฤติกรรมความต้องการทางแฟชั่น สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดการเลี่ยนแบบบุคคลที่ชื่นชอบ หรือแฟชั่น
ต่างประเทศ ที่ ได้รับรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากปัจจัยด้านวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตของผู้วิจัย 
ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับการศึกษาของ คมเอก กวินอัครฐิติ (2557) ที่พบว่า สื่ออินเทอร์เน็ตนั้น
เป็นตัวแปรส าคัญที่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกสินค้าแฟชั่นมากที่สุด สอดคล้องกับนันทพร เขียน
ดวงจันทร์ (2561) ที่พบว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์จนกลายเป็นส่วน
หนึ่งของชีวิตประจ าวันนั้นส่งผลให้ เกิดความตั้งใจซื้อสินค้าและเกิดกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
นอกจากนี้ การศึกษาของปฐมาพร เนตินันทร์ (2559) ยังพบว่า กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายมีลักษณะ และ
ระดับการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดในสื่อกลุ่มอินเทอร์เน็ตเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นการรับรู้ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ที่สะท้อนอยู่ในปัจจัยด้านวิถีชีวิตดิจิทัลจึงมีความส าคัญต่อการรับรู้สินค้าแฟชั่น
ระดับหรูตราต่างประเทศ ของผู้บริโภคตราสินค้าบาเลนเซียก้าในกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นวาย   

 
 6. ปัจจัยการรับรู้ด้านการชิงพ้ืนที่สื่อ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 3.330  ซึ่ง

เป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงการถ่ายทอดเรื่องราวตราสินค้า การถ่ายทอดตัวตนของตราสินค้า การถ่ายทอด
บุคลิกภาพของตราสินค้า และวิวัฒนาการของอุปกรณ์ดิจิทัล จากการศึกษาของ หวง อู๋ ยี่ (2558)        
ที่พบว่าภาพลักษณ์ของประเทศทั้งในด้านด้านวัตถุดิบ ด้านความรู้ความช านาญ ด้านเทคโนโลยีการผลิต 
ด้านฝีมือแรงงาน และด้านสังคมมีอิทธิพลในทางบวกต่อความภักดีในตราสินค้ากระเป๋าแบรนด์
ฝรั่งเศสของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น การถ่ายทอดเรื่องราว ตัวตน บุคลิกภาพของ        
ตราสินค้าจึงเป็นการสะท้อนถึงการรับรู้ด้านการสื่อสารตราสินค้าได้เป็นอย่างดี การศึกษาของผู้วิจัยยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของรัตนา กวีธรรม (2558) ที่พบว่า การตระหนักรู้ในตราสินค้าที่เกิดจาก          
การสร้างความแตกต่างให้ตราสินค้าเพ่ือแสดงถึงคุณค่าตราสินค้า จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจ
ซื้อในตราสินค้านั้นได้ และการใช้การสื่อสารแบบบูรณาการด้วยเครื่องมือใหม่ๆ และกลยุทธ์การตลาด
แนวใหม่ที่เหมาะสมกับตราสินค้านั้น ๆ ก็จะส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าระดับหรูของผู้บริโภค ดังนั้น 
การรับรู้ด้านการชิงพ้ืนที่สื่อจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการรับรู้สินค้าแฟชั่นระดับหรูตราต่างประเทศ 
ของผู้บริโภคตราสินค้าบาเลนเซียก้าในกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นวาย  
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7. ปัจจัยการรับรู้ด้านภาพจ า สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 3.134 ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่สะท้อนถึงความหลงใหล และความคุ้นเคย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชยุตม์กันต์ พงศ์จริกร 
และทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร (2561) ที่ศึกษาอิทธิพลของการบริหารประสบการณ์ลูกค้าที่มีผลต่อความ
ภักดีของลูกค้า โดยการศึกษาได้จ าแนกความภักดีเป็น 2 มิติ คือความภักดีใน เชิงทัศนคติ และความ
ภักดีในเชิงพฤติกรรม นอกจากนี้การศึกษาของภารดี ผิวขาว (2558) ยังพบว่า คุณค่าตราสินค้าด้าน
ความจงรักภักดีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นตราเกรฮาวด์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทั้งนี้  ทัศนคติของลูกค้าที่ เกิดเป็นความหลงใหล และพฤติกรรมของลูกค้าที่ท าซ้ าจนเกิดเป็น
ความคุ้นเคยจะสร้างภาพจ าให้กับตราสินค้าของบาเลนเซียก้าจนเกิดเป้นความตั้งใจซื้อสินค้าของ           
บาเลนเซียก้า ดังนั้น การรับรู้ด้านภาพจ าจึงเป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงความหลงใหล และความคุ้นเคยจึง
เป็นปัจจัยที ่ส าคัญต่อการรับรู้ส ินค้าแฟชั ่นระดับหรูตราต่างประเทศ ของผู ้บริโภคตราสินค้า            
บาเลนเซียก้าในกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นวาย 

 
8. ปัจจัยการรับรู้ด้านประสบการณ์ใหม่ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 2.914 

สอดคล้องกับการศึกษาของปริยา รินรัตนากร (2562) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาด ที่เป็นการผสมผสานสื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ สื่อสมัยใหม่ และสื่อกิจกรรม 
โดยการศึกษาพบว่า การรับรู้กลยุทธ์นั้นส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า การศึกษาของผู้วิจัยยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของภูมิภัทร รัตนประภา (2558) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และราคามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับกลยุทธ์
การสร้างความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ใช้บริการ ดังนั้น การผสมผสานธุรกิจแนวใหม่ที่หลากหลาย
อย่างเหมาะสมของสินค้าบาเลนเซียก้า ด้วยการร่วมมือทางธุรกิจของสินค้าที่มีความคล้ายกัน หรือ 
แตกต่างกันจึงท าให้เกิดการรับรู้สินค้าแฟชั ่นระดับหรูตราต่างประเทศ ของผู ้บริโภคตราสินค้า          
บาเลนเซียก้าในกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นวาย 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ผู้วิจัยได้น าข้อค้นพบที่ส าคัญของการวิจัยมาน าเสนอเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาปัจจัย
การรับรู้สินค้าแฟชั่นระดับหรูตราต่างประเทศของผู้บริโภคตราสินค้าบาเลนเซียก้ากลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย
โดยผู้วิจัยประมวลผลการวิจัยเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ในทางปฏิบัติ และข้อเสนอแนะ
ส าหรับงานวิจัยในอนาคต ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ในทางปฏิบัติ 
 ผลจากการวิจัยในครั้งนี้เสนอแนะให้ตราสินค้าบาเลนเซียก้าควรส่งเสริมการรับรู้สินค้า
แฟชั่นระดับหรูตราต่างประเทศของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ดังนี้ 

 1. สร้างการรับรู้ด้านการเติมเต็ม ด้วยการสร้างความหรูหรา น าสมัย น่าสนใจให้กับสินค้า
ของบาเลนเซียก้าจนเกิดเป็นกระแสนิยม และท าให้ผู้บริโภครู้สึกได้ว่าหากใช้สินค้าของบาเลนเซี ยก้า
จะโดดเด่นเป็นจุดสนใจต่อผู้พบเห็น  
 2. สร้างการรับรู้ด้านคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ท าให้สินค้าของบาเลนเซียก้ามีความ
คุ้มค่า ทั้งทางด้านประโยชน์ใช้สอย และยังเกิดประโยชน์ทางการเงินต่อผู้บริโภค โดยใช้วัสดุที่มี
คุณภาพ มี มีความสวยงาม  ทนทาน  นอกจากนี้ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ และ
การจับคูว่ัสดุที่น ามาใช้ได้อย่างลงตัว 

 3. สร้างการรับรู้ด้านการสร้างสรรค์ความต่าง โดยใช้การออกแบบสินค้าอย่างสร้างสรรค์  
เป็นเอกลักษณ์ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต และการตัดเย็บ เพ่ือท าให้สินค้าของบาเลนเซียก้ามี
ความโดดเด่น และสร้างความเชื่อในตราสินค้าบาเลนเซียก้าให้เกิดข้ึนในความรู้สึกของผู้บริโภค  

 4. สร้างการรับรู้ด้านคุณค่านิยม ด้วยการสื่อความหมายของตราสินค้าบาเลนเซียก้าอย่างมี
ศิลปะ เพ่ือท าให้ผู้บริโภครู้สึกถึงคุณค่าทางจิตใจเมื่อเลือกใช้สินค้าของบาเลนเซียก้าจนเกิดเป็นวัตถุนิยม  

 5. สร้างการรับรู้ด้านวิถีชีวิตดิจิทัล ด้วยการใช้ผู้มีชื่อเสียงที่มีอิทธิพลทางความคิด หรือ
บุคคลที่ผู้บริโภคชื่นชอบเพ่ือให้เกิดการรับรู้ถึงตราสินค้าบาเลนเซียก้าจนเกิดการเลี่ยนแบบผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคบนสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือก่อให้เกิดการรับรู้ถึง
ตราสินค้าบาเลนเซียก้า 

  6. สร้างการรับรู้ด้านการชิงพ้ืนที่สื่อ ด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวตราสินค้า การถ่ายทอด
ตัวตนของตราสินค้า การถ่ายทอดบุคลิกภาพของตราสินค้า และวิวัฒนาการของอุปกรณ์ดิจิทัล 

 7. สร้างการรับรู้ด้านภาพจ า จากความภักดีในเชิงทัศนคติที่เกิดจากความหลงใหล และ
ความภักดีในเชิงพฤติกรรมที่เกิดจากความคุ้นเคย 

 8. สร้างการรับรู้ด้านประสบการณ์ใหม่ ด้วยการผสมผสานธุรกิจแนวใหม่ที่หลากหลาย
อย่างเหมาะสมจนก่อให้เกิดการรับรู้ถึงตราสินค้าบาเลนเซียก้า ด้วยการร่วมมือทางธุรกิจของสินค้าที่มี
ความคล้ายกัน หรือ แตกต่างกันท าให้เกิดการรับรู้ถึงตราสินค้าบาเลนเซียก้า 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. น าปัจจัยการรับรู้สินค้าแฟชั่นระดับหรูตราต่างประเทศที่ถูกพัฒนาในการวิจัยครั้งนี้ไป

ศึกษากับกลุ่มประชากรอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับผู้บริโภคตราสินค้าบาเลนเซียก้าเพ่ือยืนยัน
ผลการวิจัย 

 2. ศึกษาเพ่ิมเติมถึงปัจจัยเหตุที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า เช่น นวัตกรรมด้านการตลาด 
กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด เป็นต้น เพ่ือขยายขอบเขตการวิจัย 

 3. ศึกษาเพ่ิมเติมถึงปัจจัยผลลัพธ์ที่เกิดจากการรับรู้ตราสินค้า เช่น การบอกต่อในทางบวก 
การซื้อซ้ า ความยินดีที่จะจ่ายในราคาที่สูงข้ึน เป็นต้น เพ่ือขยายขอบเขตการวิจัย 
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แนวค าถามกึ่งโครงสร้าง 
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แนวค าถามกึ่งโครงสร้าง  
 

1. ค าถามเกี่ยวกับผู้ร่วมสนทนา 
1.1 โปรดระบุชื่อ-สกุล เพศ อายุ และ อาชีพ  
1.2 จ านวนสินค้าตราบาเลนเซียก้าที่เคยซื้อ 
1.3 โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล 

2. ค าถามน าเกี่ยวกับสินค้าตราบาเลนเซียก้า 
2.1 ท่านรู้จักตราสินค้าบาเลนเซียก้าได้อย่างไร 
2.2 เพราะเหตุใดท่านจึงเลือกสินค้าตราบาเลนเซียก้า 
2.3 ท่านมีสินค้าตราบาเลนเซียก้ากี่ชิ้น 
2.4 ครั้งแรกที่ใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าท่านรู้สึกอย่างไร 
2.5 ท่านเข้าใจความหมายของค าว่านวัตกรรมว่าอย่างไร 
2.6 ท่านคิดว่านวัตกรรม กับ ตราสินค้าบาเลนเซียก้า มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร 

 
3. ค าถามหลักเกี่ยวกับนวัตกรรมในสินค้าตราบาเลนเซียก้า 

3.1 นวัตกรรม (Innovation) 
3.1.1 ความใหม่ (Newness)  

   ท่านคิดว่าสินค้าตราบาเลนเซียก้ามีความใหม่อย่างไร ในด้านผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่ หรือ กระบวนการออกแบบและกระบวนการผลิตใหม่ของสินค้า รวมไปถึงการปรับปรุง
จากผลิตภัณฑ์เดิม และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

3.1.2  ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits)  
  ท่านคิดว่าเพราะเหตุใดสินค้าตราบาเลนเซียก้าจึงได้รับความนิยม และขาย
สินค้าได้ไม่ว่าสินค้านั้นจะเป็นอะไร 
 3.1.3  ความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea)  
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  ท่านคิดว่าการใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานการพัฒนาให้ เกิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบาเลนเซียก้าเป็นอย่างไร 

3.2 การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Co – Creation)  
 ท่านคิดว่าบาเลนเซียก้ามีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ในการน าเอา
เทคโนโลยี นวัตกรรม มาปรับใช้ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น และ การตระหนักถึงสังคม การเข้าใจ
ลูกค้า และการเกิดประสบการณ์ที่ดี รวมไปถึงการร่วมมือกันทางธุรกิจของบริษัทที่ด าเนินกิจการต่าง
ประเภทกัน โดยน าความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตนเองมาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆเพ่ือสร้างสิ่งที่
แปลกใหม่ให้กับวงการธุรกิจด้วยการน าเอาพลังของความคิดสร้างสรรค์มาบวกกับความเชี่ยวชาญ  
ของธุรกจิ 

 
3.3 แฟชั่น (Fashion) 

 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับแนวคิดที่กล่าวไว้ว่า แฟชั่นนั้นเกิดขึ้นจากการคิด
ประดิษฐ์(Invention) ผนวกกับการสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ (Innovation)  

 
3.4 ผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y consumer) 

 หากท่านต้องการซื้อสินค้าตราบาเลนเซียก้า สิ่งที่ท่านให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก
คืออะไร เช่น ราคา ความเท่ ความง่ายต่อการใช้งาน นวัตกรรม ความแปลกใหม่ การได้น าเสนอตัวตน 
เป็นต้น 

 
4. ค าถามเพื่อการสรุป 

4.1 จากการพูดคุยกันมามีท่านใดที่อยากเสนอมุมมองอ่ืน ๆ อะไรอีกหรือไม่ 
4.2 จากที่ได้พูดคุยกันมาท่านคิดว่าบาเลนเซียก้ามีนวัตกรรมด้านใดเด่นชัดที่สุด 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้สินค้าระดับหรตูราต่างประเทศ 

: กรณีศึกษา ผู้บริโภคตราสนิค้า บาเลนเซียก้า กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 
 

ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระในการศึกษาระดับปริญญาโท          
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความกรุณา
ทุกท่านในการตอบแบบสอบถามทุกท่านในการตอบค าถามให้ครบถ้วนทุกข้อและตรงกับความเป็น
จริง เพ่ือสามารถน าผลการศึกษาจากการเก็บข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป โดยข้อมูล
ทั้งหมดที่ท่านได้ตอบในแบบสอบถามครั้งนี้จะถือเป็นความลับและถูกน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น ผู้ท า
การศึกษางานวิจัยขอขอบพระคุณท่ีท่านสละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
ส่วนประกอบของแบบสอบถาม 
 

ส่วนที่ 1   ลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคสินค้าตราบาเลนเซียก้ากลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย  
ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้สินค้าบาเลนเซียก้า ของ 

  ผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย   
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะของผู้บริโภคสินค้าตราบาเลนเซียก้ากลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 

 
ส่วนที่ 1 : ลักษณะส่วนบุคคล 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ในช่อง      หน้าข้อที่ตรงกับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 

1. เพศ                
ชาย                     หญิง  

2. อายุ 
21 – 24 ปี    25 – 29 ปี 
30 – 34 ปี    35 – 38 ปี 
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3. อาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา   พนักงานบริษัทเอกชน 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ประกอบธุรกิจส่วนตัว  
อ่ืนๆ ....................................  

4. รายได้ส่วนตัวโดยเฉลี่ยต่อเดือน 
  ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท  20,001 – 40,000 บาท 

40,001 – 60,000 บาท   60,001 ขึ้นไป 
5. จ านวนสินค้าตราบาเลนเซียก้าที่ท่านเคยซื้อ 

1 ชิ้น     2 – 3 ชิ้น 
4 – 5 ชิ้น    มากกว่า 5 ชิ้น 

6. สินค้าตราบาเลนเซียก้าประเภทใดท่ีท่านเลือกซ้ือ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
กระเป๋า     รองเท้า 
เสื้อผ้า     เครื่องประดับ 

7. ท่านซื้อสินค้าตราบาเลนเซียก้า ทางช่องทางใดมากที่สุด 
ร้านจ าหน่ายสินค้าตราบาเลนเซียก้าตามศูนย์การค้าในประเทศไทย     
สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 
สั่งซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ (Pre-order)   

                   ซื้อด้วยตนเองจากต่างประเทศ 
 
 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้สินค้าบาเลนเซียก้าของผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอ
เรชั่นวาย 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องว่างหน้าข้อที่ตรงกับความคิดเห็นมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว โดย
มีความหมายบ่งชี้ในการเลือกดังนี้ 
 5 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นด้วยมากที่สุด 
 4 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นด้วยมาก 
 3 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นด้วยปานกลาง 
 2 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นด้วยน้อย 
 1 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นด้วยน้อยที่สุด 
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ข้อ 

 
การวิเคราะห์การรับรู้สินค้าระดับหรู 

ตราบาเลนเซียก้า ของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

1 ท่านรู้จักตราสินค้าบาเลนเซียก้าจากสื่อสังคมออนไลน์      
2 ท่านรู้จักตราสินค้าบาเลนเซียก้าจากผู้มีอิทธิพลทาง

ความคิด อาทิเช่น ดารา, บุคคลมีชื่อเสียง, บล็อกเกอร์ 
หรือ เน็ตไอดอล เป็นต้น 

     

3 ท่านใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าจากการเลียนแบบ
แฟชั่นต่างประเทศ 

     

4 ท่านรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อรูปภาพของท่านได้รับการ
กดไลค์ (Like) กดแชร์ (Share) หรือ ได้รับการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของท่านบน          
สื่อสังคมออนไลน์ 

     

5 ท่านคิดว่าวิวัฒนาการของอุปกรณ์ดิจิทัลท าให้
กระบวนการซื้อสินค้าตราบาเลนเซียก้าของท่านมี
ความสะดวกสบาย  

     

6 ท่านคิดว่าตราสินค้าบาเลนเซียก้ามีการสร้างเนื้อหา 
(Content) ที่น่าสนใจ ท าให้สินค้าของบาเลนเซียก้า
เป็นที่น่าสนใจ 
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ข้อ 

 
การวิเคราะห์การรับรู้สินค้าระดับหรู 

ตราบาเลนเซียก้า ของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
7 ท่านคิดว่าตราบาเลนเซียก้าได้รับการยอมรับตั้งแต่ใน

อดีตว่าเป็นผู้รังสรรค์เสื้อผ้าได้สวยงาม ซับซ้อนทุกงาน
ดีไซน์ และ เป็นแบบอย่างของความโก้เก๋ 

     

8 ท่านคิดว่าบาเลนเซียก้ามีการสื่อสารบุคลิกภาพตรา
สินค้าได้ชัดเจน ท าให้ท่านรู้สึกมีบุคลิกเดียวกันกับสินค้า
ตราบาเลนเซียก้าที่ท่านใช้ 

     

9 ท่านคิดว่าบาเลนเซียก้ามีจุดเด่นของสินค้าชัดเจน และ 
ไม่มีตราสินค้าใดออกแบบได้เหมือนบาเลนเซียก้า 

     

10 ท่านคิดว่าบาเลนเซียก้ามีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบ 

     

11 ท่านคิดว่าบาเลนเซียก้ามีเทคโนโลยีการผลิตและตัดเย็บ
ที่ทันสมัย 

     

12 ท่านคิดว่าบาเลนเซียก้ามีการปรับปรุงและพัฒนาสินค้า
อยู่เสมอ 

     

13 ท่านทราบการผสานธุรกิจของตราสินค้าบาเลนเซียก้า
กับตราสินค้าอ่ืน เช่น Crocs, Nike, Hello Kitty และ 
Colette 

     

14 ท่านคิดว่าสินค้าตราบาเลนเซียก้ามีความทนทาน 
แข็งแรง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 

     

15 ท่านคิดว่าสินค้าตราบาเลนเซียก้าเหมาะกับทุกเพศ      
ใช้งานได้หลายโอกาส และเป็นสินค้าทีม่ีประโยชน์ 

     

16 ท่านคิดว่าวัสดุของสินค้าตราบาเลนเซียก้ามีคุณภาพดี      
17 ท่านคิดว่าราคาสินค้าตราบาเลนเซียก้า มีความ

เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า  
     

18 ท่านคิดว่าสินค้าตราบาเลนเซียก้าสามารถน าไป ขายต่อ 
จ าน า เก็งก าไร หรือ เก็บไว้เป็นทรัพย์สินในอนาคตได้ 

     

19 ท่านใช้แต่สินค้าตราบาเลนเซียก้าเท่านั้น      
20 ท่านนึกถึงสินค้าตราบาเลนเซียก้า เป็นตราสินค้าแรกท่ี

ท่านนึกถึง 
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ข้อ 

 
การวิเคราะห์การรับรู้สินค้าระดับหรู 

ตราบาเลนเซียก้า ของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
21 ท่านเชื่อมั่นในการออกแบบ และ คุณภาพ ของสินค้า

ตราบาเลนเซียก้า 
     

22 ท่านได้รับการบริการจากพนักงานประจ าร้าน การ
บริการหลังการขาย หรือ การรับประกันสินค้าของบา
เลนเซียก้าเป็นอย่างดี 

     

23 ท่านมีความสุขเม่ือได้ครอบครองสินค้าตราบาเลนเซียก้า      
24 ท่านใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าตามบุคคลที่ท่านชื่นชม      
25 ท่านคิดว่าสินค้าตราบาเลนเซียก้ามีคุณค่าทางจิตใจ

ส าหรับท่าน 
     

26 ท่านคิดว่าการใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าท าให้ผู้อ่ืนมอง
ว่าท่านเป็นคนร่ ารวย 

     

27 ท่านต้องการเป็นคนแรกๆที่ได้ใช้สินค้าคอลเลคชั่นใหม่ 
หรือ สินค้าจ านวนจ ากัด (Limited Edition) ของบาเลน
เซียก้า 

     

28 ท่านคิดว่าสินค้าตราบาเลนเซียก้ามีความสวยงาม      
29 ท่านคิดว่าสินค้าตราบาเลนเซียก้าสามารถบ่งบอกความ

เป็นตัวตนของท่านได้ 
     

30 ท่านเชื่อว่าการใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าท าให้ท่าน
แตกต่างจากบุคคลทั่วไป 

     

31 ท่านเชื่อว่าสินค้าตราบาเลนเซียก้าท าให้ท่านกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมที่ท่านอยู่ เช่น สังคมแฟชั่น สังคม
หรูหรา 

     

32 ท่านเบื่อเสื้อผ้าแบบเดิม และ มีความสุขเมื่อได้แต่งตัว 
ไม่ซ้ าใคร 

     

33 ท่านรู้สึกพอใจเมื่อทุกคนให้ความสนใจเครื่องแต่งกาย
ของท่าน ที่แต่งกายด้วยสินค้าตราบาเลนเซียก้า 

     

34 ท่านเชื่อว่าการแต่งกายด้วยสินค้าตราบาเลนเซียก้า 
สามารถกลบจุดด้อยของท่านได้ 
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................... ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................ ................................ 
.................................................................................................. .............................................................. 
 
 
 

ผู้ศึกษาวิจัยขอขอบพระคุณที่ท่านสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
         ขอบพระคุณค่ะ 
 
 

 
ข้อ 

 
การวิเคราะห์การรับรู้สินค้าระดับหรู 

ตราบาเลนเซียก้า ของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
35 ท่านคิดว่าการแต่งกายด้วยบาเลนเซียก้าท าให้ท่านรู้สึก

เป็นตัวของตัวเอง และท่านไม่สนใจหากมีใครหัวเราะ
การแต่งกายของท่าน 

     

36 ท่านคิดว่าสินค้าตราบาเลนเซียก้าสามารถเข้ากันได้กับ
ทุกชุด 

     

37 ท่านคิดว่าการออกแบบของตราบาเลนเซียก้า คือ ศิลปะ      
38 ท่านคิดว่าสินค้าตราบาเลนเซียก้ามีความโดดเด่นกว่า

ตราสินค้าอ่ืน 
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ภาคผนวก ค  
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธี IOC 
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ข้อค าถาม 

ผลการประเมิน IOC  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าเฉลี่ย ผลลัพธ์ 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 
1. การรู้จักตราสินค้าบาเลนเซียก้าจากสื่อ
สังคมออนไลน์ 

1 1 1 1.00 ผ่าน 

2. การรู้จักตราสินค้าบาเลนเซียก้าจากผู้มี
อิทธิพลทางความคิด อาทิเช่น ดารา, บุคคล
มีชื่อเสียง, บล็อกเกอร์ หรือ เน็ตไอดอล 
เป็นต้น 

1 1 1 1.00 ผ่าน 

3. การใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าจากการ
เลียนแบบแฟชั่นต่างประเทศ 

1 1 1 1.00 ผ่าน 

4. รู้สึกภาคภูมิใจเมื่อรูปภาพได้รับการ
กดไลค์ (Like) กดแชร์ (Share) หรือ ได้รับ
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องแต่ง
กาย บนสื่อสังคมออนไลน์ 

1 1 1 1.00 ผ่าน 

5. การวิวัฒนาการของอุปกรณ์ดิจิทัลท าให้
กระบวนการซื้อสินค้าตราบาเลนเซียก้ามี
ความสะดวกสบาย  

1 1 0 0.67 ผ่าน 
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ข้อค าถาม 

ผลการประเมิน IOC  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าเฉลี่ย ผลลัพธ์ 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 
6. ตราสินค้าบาเลนเซียก้ามีการสร้างเนื้อหา 
(Content) ที่น่าสนใจ ท าให้สินค้าของบา
เลนเซียก้าเป็นที่น่าสนใจ 

1 1 0 0.67 ผ่าน 

7. ตราบาเลนเซียก้าได้รับการยอมรับตั้งแต่
ในอดีตว่าเป็นผู้รังสรรค์เสื้อผ้าได้สวยงาม 
ซับซ้อนทุกงานดีไซน์ และ เป็นแบบอย่าง
ของความโก้เก๋ 

1 1 1 1.00 ผ่าน 

8. บาเลนเซียก้ามีการสื่อสารบุคลิกภาพตรา
สินค้าได้ชัดเจน ท าให้รู้สึกมีบุคลิกเดียวกัน
กับสินค้าตราบาเลนเซียก้าท่ีใช้ 

0 1 1 0.67 ผ่าน 

9. บาเลนเซียก้ามีจุดเด่นของสินค้าชัดเจน 
และ ไม่มีตราสินค้าใดออกแบบได้เหมือน 
บาเลนเซียก้า 

1 1 1 1.00 ผ่าน 

10. บาเลนเซียก้ามีความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบ 

1 1 1 1.00 ผ่าน 

11. บาเลนเซียก้ามีเทคโนโลยีการผลิตและ
ตัดเย็บที่ทันสมัย 

1 1 1 1.00 ผ่าน 

12. บาเลนเซียก้ามีการปรับปรุงและพัฒนา
สินค้าอยู่เสมอ 

0 1 1 0.67 ผ่าน 

13. การผสานธุรกิจของตราสินค้าบาเลน
เซียก้ากับตราสินค้าอ่ืน เช่น Crocs, Nike, 
Hello Kitty และ Colette 

1 1 1 1.00 ผ่าน 

14. สินค้าตราบาเลนเซียก้ามีความทนทาน 
แข็งแรง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 

1 1 1 1.00 ผ่าน 
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ข้อค าถาม 

ผลการประเมิน IOC  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าเฉลี่ย ผลลัพธ์ 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 
15. สินค้าตราบาเลนเซียก้าเหมาะกับ           
ทุกเพศ ใช้งานได้หลายโอกาส และเป็น
สินค้าท่ีมีประโยชน์ 

1 1 1 1.00 ผ่าน 

16. วัสดุของสินค้าตราบาเลนเซียก้ามี
คุณภาพดี 

1 1 1 1.00 ผ่าน 

17. ราคาสินค้าตราบาเลนเซียก้า มีความ
เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า  

1 1 1 1.00 ผ่าน 

18. สินค้าตราบาเลนเซียก้าสามารถน าไป 
ขายต่อ จ าน า เก็งก าไร หรือ เก็บไว้เป็น
ทรัพย์สินในอนาคตได้ 

0 1 1 0.67 ผ่าน 

19. การใช้แต่สินค้าตราบาเลนเซียก้าเท่านั้น 0 1 1 0.67 ผ่าน 

20. การนึกถึงสินค้าตราบาเลนเซียก้า เป็น
ตราสินค้าแรก 

0 1 1 0.67 ผ่าน 

21. ความเชื่อมั่นในการออกแบบ และ 
คุณภาพ ของสินค้าตราบาเลนเซียก้า 

1 1 1 1.00 ผ่าน 

22. การได้รับการบริการจากพนักงาน
ประจ าร้าน การบริการหลังการขาย หรือ 
การรับประกันสินค้าของบาเลนเซียก้าเป็น
อย่างดี 

0 1 1 0.67 ผ่าน 

23. ความสุขเมื่อได้ครอบครองสินค้าตรา 
บาเลนเซียก้า 

1 1 1 1.00 ผ่าน 

24. การใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าตาม
บุคคลที่ชื่นชม 

1 1 1 1.00 ผ่าน 
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ข้อค าถาม 

ผลการประเมิน IOC  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าเฉลี่ย ผลลัพธ์ 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 
25. สินค้าตราบาเลนเซียก้ามีคุณค่าทาง
จิตใจ 

1 1 1 1.00 ผ่าน 

26. การใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าท าให้ผู้อ่ืน
มองว่าเป็นคนร่ ารวย 

1 1 1 1.00 ผ่าน 

27. ความต้องการเป็นคนแรก ๆ ที่ได้ใช้
สินค้าคอลเลคชั่นใหม่ หรือสินค้า              
จ านวนจ ากัด (Limited Edition) ของ       
บาเลนเซียก้า 

1 1 1 1.00 ผ่าน 

28. สินค้าตราบาเลนเซียก้ามีความสวยงาม 1 1 1 1.00 ผ่าน 

29. สินค้าตราบาเลนเซียก้าสามารถบ่งบอก
ความเป็นตัวตนได้ 

1 1 1 1.00 ผ่าน 

30. การใช้สินค้าตราบาเลนเซียก้าท าให้
แตกต่างจากบุคคลทั่วไป 

1 1 1 1.00 ผ่าน 

31. สินค้าตราบาเลนเซียก้าท าให้กลายเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมที่อาศ ยอยู่ เช่น สังคม
แฟชั่น สังคมหรูหรา 

1 1 1 1.00 ผ่าน 

32. ความรู้สึกเบื่อเสื้อผ้าแบบเดิม และมี
ความสุขเมื่อได้แต่งตัวไม่ซ้ าใคร 

1 1 1 1.00 ผ่าน 

33. ความรู้สึกพอใจเมื่อทุกคนให้ความสนใจ
เครื่องแต่งกาย ที่แต่งกายด้วยสินค้าตรา          
บาเลนเซียก้า 

1 1 1 1.00 ผ่าน 

34. การแต่งกายด้วยสินค้าตราบาเลน
เซียก้า สามารถกลบจุดด้อยได้ 

0 1 1 0.67 ผ่าน 
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ข้อค าถาม 

ผลการประเมิน IOC  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าเฉลี่ย ผลลัพธ์ 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 
35. การแต่งกายด้วยบาเลนเซียก้าท าให้รู้สึก
เป็นตัวของตัวเอง และไม่สนใจหากมีใคร
หัวเราะการแต่งกาย 

1 1 0 0.67 ผ่าน 

36. สินค้าตราบาเลนเซียก้าสามารถเข้ากัน
ได้กับทุกชุด 

1 1 1 1.00 ผ่าน 

37. การออกแบบของตราบาเลนเซียก้า คือ 
ศิลปะ 

1 1 1 1.00 ผ่าน 

38. สินค้าตราบาเลนเซียก้ามีความโดดเด่น
กว่าตราสินค้าอ่ืน 

1 1 1 1.00 ผ่าน 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวจุติพร  ราษฎรดี 
วัน เดือน ปี เกิด 2  มีนาคม 2533 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2551 ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน  

              พระหฤทัยดอนเมือง  
พ.ศ. 2555 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต   
              คณะวิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรม   
              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. 2561 ศึกษาต่อระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
              คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ   
              มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 76 หมู่ 5 ถนน 345 ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
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