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การวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ มุ่งหมายเพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้ าและความพึงพอใจ
ที่มีต่อความภักดีต่อตราสินค้ า Zara ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย
คือ ผู้บริ โภคที่เคยซื ้อสินค้ าตรา Zara ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมื อในการเก็ บรวบรวมข้ อมูล สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู และ
การตัดสินใจแบบโครงสร้ างต้ นไม้ ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
อายุตัง้ แต่ 21-30 ปี มี สถานภาพโสด มี ระดับ การศึกษาสูงสุด ระดับปริ ญ ญาตรี หรื อเที ยบเท่า อาชี พ
พนักงานบริ ษัทเอกชน รายได้ เฉลี่ยตังแต่
้ 20,001-30,000 บาทต่อเดือนระดับความคิเห็นต่อภาพลักษณ์
ของตราสินค้ า Zara ด้ านคุณสมบัติ ด้ านอารมณ์และด้ านสัญลักษณ์ อยู่ในระดับดี ระดับความพึงพอใจ
ต่อ สิ น ค้ าและบริ ก ารของตราสิน ค้ า Zara อยู่ในระดับ มาก ระดับ ความภัก ดี ต่อ ตราสิน ค้ า Zara ของ
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ภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า Zara ด้ านอารมณ์ มีอิทธิ พลมากที่สุด รองลงมา ได้ แก่ ความพึงพอใจต่อ
สินค้ าและบริ การของตราสินค้ า Zara และภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า Zara ด้ านคุณสมบัติ ตามลาดับ
โดยสามารถทานายได้ ร้อยละ 51.0 ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์
ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
ภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara ไม่แตกต่างกัน
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The aim of this research is to study the influence of brand image and satisfaction
with brand loyalty among Zara customers in the Bangkok metropolitan area. The samples in
this research consisted of four hundred consumers who purchased Zara products in the
Bangkok metropolitan area. A questionnaire was used as the tool for data collection. The
statistics used for data analysis included percentage, mean and standard deviation. The
hypotheses were tested by Multiple Regression Analysis and Tree Decision.The results of the
research were as follows:Most of consumers were female, aged between twenty-one and thirty
years old, single, held a Bachelor’s degree as a maximum education level, worked as
employees in private companies and had an average monthly income of between twenty
thousand and one to thirty thousand Baht.The opinions of the consumers regarding the brand
image of Zara in the aspects of utilitarian or functional attributes, experiential or aesthetic
attributes and value-expressive or symbolic attributes were at a good level. The satisfaction
level of consumers regarding Zara products and services and a loyalty level of the consumers
regarding the brand were high.The aspects of brand image and satisfaction had an influence
on the loyalty of Zara customers in the Bangkok metropolitan area. The brand image of Zara
in the aspect of experiential or aesthetic attributes was the most influential variable following
satisfaction with Zara products and services, and the brand image in the aspect of utilitarian
or functional attributes, respectively. These variables can be explained with a percentage of
fifty-one.Consumers in the Bangkok metropolitan area of a different gender, age, status,
maximum education level, occupation and average monthly income had no different brand
loyalty to Zara.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
แฟชัน่ รวดเร็ว (Fast Fashion) คือ ธุรกิจเสื ้อผ้ าที่ม่งุ เน้ นราคาที่คอ่ นข้ างต่าและมีคณ
ุ ภาพ
ปานกลาง มีระบบการผลิตด้ วยต้ นทุนต่า แต่เน้ นความรวดเร็ วของระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply
Chain) มีการเปลี่ยนแปลงแบบเสื ้อผ้ าที่รวดเร็ ว เพื่อตอบสนองความต้ องการและสร้ างความพึง
พอใจให้ แก่ผ้ ูบริ โภค ซึง่ ต้ องการเสื ้อผ้ าแฟชัน่ แบบทันสมัย ในราคาที่ย่อมเยาได้ อย่างรวดเร็ ว โดย
จะสามารถช่วยเพิ่มยอดขายและผลกาไรให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการได้ มากกว่าการจาหน่ายแบบปกติ
โดยแฟชัน่ รวดเร็ ว (Fast Fashion) นี ้เริ่ มต้ นเกิดขึ ้นที่ประเทศไอร์ แลนด์ โดยแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมาก
คือ Zara ของสัญชาติสเปน ซึง่ ถือว่าเป็ นร้ านขายเสื ้อผ้ าใหญ่อนั ดับ 1 ของโลก รองลงมา คือ H&M
และ Uniqlo (ลงทุนแมน. 2560: ออนไลน์)
Zara เป็ นแบรนด์เสื ้อผ้ าแบบแฟชัน่ รวดเร็ ว (Fast Fashion) ของสัญชาติสเปน ก่อตังขึ
้ ้น
ในปี ค.ศ. 1975 โดยอามันซิโอ ออร์ เตกา (Amancio Ortega) ซึ่งในปี 2018 เขาถูกจัดอันดับจาก
Forbes ว่าเป็ นมหาเศรษฐี ที่รวยอันดับ 6 ของโลก (Forbes Media. 2018: Online) โดย Zara เป็ น
แบรนด์ในเครื อของ บริ ษัท อินดิเท็กซ์ (Inditex Group) ซึง่ นอกจาก Zara แล้ ว ยังมีแบรนด์อื่นๆอีก
ได้ แ ก่ Zara Kids, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho
และ Uterqüe ในปั จ จุบัน Zara มี จ านวนร้ านค้ า ทัง้ หมด 2,118 สาขา ใน 96 ประเทศทั่ว โลก
(Intidex Group, 2018) สินค้ าที่จาหน่ายได้ แก่ เสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ เครื่ องหนัง (รองเท้ า กระเป๋ า
เข็มขัด) และน ้าหอม สาหรับผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก กลยุทธ์ ที่สาคัญของ Zara คือ การไปศึกษาเท
รนด์แฟชัน่ ต่างๆ บน Run Way และจากแบรนด์ Hi-End ระดับโลก เพื่อนามาออกแบบในรู ปแบบ
ของตนเองในราคาที่เข้ าถึงง่าย (เดอะ โมเมนตัม, 2559) โดยข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขันของ Zara
คือ การมีทีมออกแบบ มีโรงงานผลิตเป็ นของตัวเอง และมีระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
ที่รวดเร็ วที่สุดในอุตสาหกรรมเสื ้อผ้ า กล่าวคือ ตังแต่
้ เริ่ มต้ นออกแบบ ผลิตผ้ า จนกระทั่งตัดเย็บ
รวมเวลาที่ จัดส่งสินค้ าไปยังร้ านค้ า ใช้ เวลาสันที
้ ่สุดเพียง 2 สัปดาห์ เท่านัน้ ส่งผลให้ Zara ออก
สินค้ าใหม่ทุก 2 สัปดาห์ ในขณะที่แบรนด์อื่นๆ ออกสินค้ าใหม่ตามฤดูกาลหรื อเพียง 4 ครัง้ ต่อปี
ประกอบกับ Zara มีระบบตรวจสอบข้ อมูลการซื ้อสินค้ าแบบ Real Time ทาให้ สามารถบริ หาร
สิ น ค้ า คงคลัง ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบสิ น ค้ า เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้ องการของลู ก ค้ าได้ ภายในเวลาอัน รวดเร็ ว ด้ ว ยเหตุ นี เ้ อง ท าให้ Zara เป็ นแบรนด์
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ที่ประสบความสาเร็ จระดับโลก โดยในปี 2018 ถูกจัดอันดับจาก Brand Finance ให้ เป็ นอันดับ 3
จาก 50 แบรนด์เครื่ องแต่งกายที่มีมลู ค่าสูงสุดจากทัว่ โลก (Brand Finance, 2018) มีมลู ค่าแบรนด์
18,959 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึง่ สูงกว่าในปี 2017 ถึง 21% (Brand finance. 2018: Online)
สาหรับในประเทศไทย มีการคาดการณ์วา่ ในปี พ.ศ.2563 มูลค่ารวมของการซื ้อเสื ้อผ้ าจะ
สูงถึ ง 3,186 ล้ า นบาท นอกจากนี ้ กระแสแฟชั่น รวดเร็ ว (Fast Fashion) ในธุ รกิ จ เสื อ้ ผ้ ามี ก าร
เติบโตอย่างรวดเร็ ว อันเนื่องมาจากปั จจัยหนุนด้ านกาลังซื ้อ และไลฟ์ สไตล์ของผู้ บริ โภครุ่ นใหม่ที่
นิยมสินค้ าแฟชัน่ ที่มีความทันสมัย และให้ ความสาคัญกับการแต่งกายมากขึ ้น จึงเป็ นโอกาสให้
บริ ษัท กากันท์ (ประเทศไทย) จากัด นาเข้ าสินค้ าตรา Zara มาจาหน่ายตังแต่
้ ปี 2006 ปั จจุบนั มี
ร้ านค้ าทังหมด
้
11 สาขาทังในกรุ
้
งเทพมหานครและต่างจังหวัด แบรนด์ Zara ประสบความสาเร็ จ
เป็ นอย่างมากและมีแนวโน้ มเติบโตขึ ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สาขาสยามพารากอนเคยเป็ น
ร้ านที่ มี ย อดขายสูง สุด ในโลก (Christopher Swenson. 2016: Online) แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ
เปรี ยบเทียบรายได้ ของร้ านขายเสื ้อผ้ า Fast Fashion ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 พบว่ารายได้
ของแบรนด์ Zara อยูท่ ี่ 4,771 พันล้ านบาทซึง่ สูงกว่า แบรนด์ H&M ซึง่ มีรายได้ 4,225 พันล้ านบาท
แต่ ยั ง ต่ า กว่ า แบรนด์ Uniqlo ซึ่ ง มี ร ายได้ 8,828 พั น ล้ านบาท (กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
กระทรวงพานิชย์ . 2561: ออนไลน์ ) จึงอาจกล่าวได้ ว่าในประเทศไทยนัน้ แบรนด์ Zara ไม่ใช่ผ้ นู า
ตลาด Fast Fashion อย่างแท้ จริง
จะเห็นได้ ว่าธุรกิจแฟชัน่ รวดเร็ ว (Fast Fashion) สามารถช่วยเพิ่มยอดจาหน่ายสินค้ าได้
อย่างรวดเร็ ว เนื่องจากสามารถผลิตเสื ้อผ้ าแบบใหม่ ออกจาหน่ายสู่ตลาดผ่านช่องทางต่างๆได้
บ่อยครัง้ จึงดึงดูดให้ ผ้ ูบริ โภคใช้ จ่ายซื ้อเสื ้อผ้ าบ่อยครัง้ ขึน้ ทาให้ ผู้ประกอบการมียอดจาหน่าย
สินค้ าเพิ่มขึ ้น มีผลกาไร และมีฐานะได้ เปรี ยบคู่แข่งขัน ด้ วยเหตุนี ้ ในปั จจุบนั การแข่งขันจึงสูงขึ ้น
ส่งผลให้ มีผ้ ปู ระกอบการเกิดขึ ้นมากมาย ทังตราสิ
้
นค้ าจากต่างประเทศ ตลอดจนผู้ประกอบการ
หน้ าใหม่ที่มีภาพลักษณ์ ตราสินค้ าและกลยุทธ์ ทางการตลาดที่แตกต่างกันออกไปเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของผู้บริโภคสูงสุด ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคเกิ ดความพึงพอใจซึง่ เป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภค
เพิ่มความถี่ในการจับจ่ายใช้ สอยมากยิ่งขึ ้น
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ทาให้ ผ้ วู ิจยั ต้ องการศึกษาเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้ า Zara
ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครมีกาลังซื ้อสูง และ
ให้ ความสนใจและนิยมตราสินค้ าจากต่างประเทศมากกว่าผู้บริ โภคในเขตต่างจังหวัด อีกทังธุ
้ รกิจ
นาเข้ าเสื ้อผ้ าตราสินค้ าจากต่างประเทศมักจะเริ่มเปิ ดสาขาแรกในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้ น
ไปที่การศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้ า และความพึงพอใจโดยรวมเป็ นสาคัญ เนื่องจาก
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ปั จจัยเหล่านี ้มีความสาคัญอย่างมากต่อธุรกิจแฟชัน่ รวดเร็ ว (Fast Fashion) เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ
ผู้จัด จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ตรา Zara ในประเทศไทยในการน าผลการวิจัย ไปใช้ เป็ น แนวทางในการ
ปรับปรุ งและพัฒนาภาพลักษณ์ ตราสินค้ ารวมถึงกลยุทธ์ ทางการตลาด เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความ
พึงพอใจสูงสุดอันนามาสู่ความภักดีต่อตราสินค้ า และกลายเป็ นผู้นาตลาดแฟชั่นรวดเร็ ว (Fast
Fashion) ในประเทศไทยแทนคู่แข่งขัน นอกจากนี ้ ยังเป็ นประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชัน่
รวดเร็ว (Fast Fashion) ตราสินค้ าอื่นๆในประเทศไทย และผู้ที่สนใจในการนาผลการวิจยั ไปใช้ เป็ น
แนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาภาพลักษณ์ ต ราสิน ค้ า ตลอดจนการวางแผนกลยุท ธ์ ท าง
การตลาดบริ การให้ ดียิ่งขึ ้นไป เพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน สามารถตอบสนองความ
ต้ องการผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด ส่งผลให้
ธุรกิจประสบความสาเร็จอันนามาสูผ่ ลกาไรที่ยงั่ ยืน และเป็ นตราสินค้ าที่อยูใ่ นใจผู้บริโภคตลอดไป
ความมุ่งหมายของการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ ตราสินค้ า ได้ แก่ ด้ านคุณสมบัติ ด้ านอารมณ์
และด้ านสัญลักษณ์ ที่มีตอ่ ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของความพึงพอใจ ที่มีต่อความภักดีต่อตราสินค้ า Zara ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
จาแนกตามลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ
และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ความสาคัญของการวิจัย
1. เพื่อเป็ นแนวทางให้ กบั ผู้จดั จาหน่ายสินค้ าตรา Zara ในประเทศไทย ในการนาข้ อมูล
จากงานวิจยั มาปรับปรุงและพัฒนาภาพลักษณ์ตราสินค้ า ตลอดจนวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ของให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคมากที่สดุ ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด ส่งผลให้ ยอดขายและผลกาไรของธุรกิจเพิ่มมากขึ ้น และกลายเป็ นผู้นาตลาดแฟชัน่ รวดเร็ ว
ในประเทศไทยในที่สดุ
2. เพื่อเป็ นแนวทางให้ กับผู้ประกอบการธุรกิจแฟชัน่ รวดเร็ ว (Fast Fashion) ตราสินค้ า
อื่น ๆในประเทศไทย ตลอดจนผู้ที่สนใจในการน าผลการวิจัยไปใช้ เป็ น แนวทางการสร้ างความ
ได้ เปรี ยบทางการแข่งขันให้ เหนือคู่แข่ง สามารถผลิตสินค้ าและบริ การให้ สอดคล้ องความต้ องการ
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ผู้บริ โภค ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด ส่งผลให้ ธุรกิจประสบความสาเร็ จ และกลายเป็ น
ผู้นาตลาดธุรกิจแฟชัน่ รวดเร็ว (Fast Fashion) ได้ ในอนาคต
3. เพื่อเป็ นแนวทางให้ กับงานวิจยั อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา
ต่อเนื่องในอนาคต
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้เพื่อมุ่งหวังศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้ าและความพึงพอใจที่
มีตอ่ ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ คื อ ผู้ บริ โ ภคที่ เคย ซื อ้ สิ น ค้ าตรา Zara ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่ม ตัว อย่า งที่ ใช้ ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ คื อ ผู้บ ริ โภคที่ เคยซื อ้ สิ น ค้ า ตรา Zara ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ กาหนดขนาดตัวอย่าง
และใช้ สตู รการคานวณขนาดของกลุม่ ตัวอย่างในกรณีไม่ทราบจานวนประชากร โดยกาหนดให้ ค่า
เปอร์ เซ็นต์ที่ต้องการจะสุ่มตัวอย่างเป็ น 50% หรื อ 0.50 จากประชากรทังหมด
้
และต้ องการระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% หรื อ 0.95 พร้ อมกับยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5%
หรื อ 0.05 ซึ่งในการคานวณได้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 385 ราย และเพิ่มขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างอีก 15 ราย เพื่อให้ ข้อมูลสมบูรณ์ มากขึ ้น รวมเป็ นขนาดของของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
ทังหมด
้
400 ราย ซึง่ เป็ นตัวแทนของประชากรในการตอบแบบสอบถาม
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ขัน้ ที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota sampling) โดยกาหนดสัดส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างจากร้ านค้ าตรา Zara ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ มีจานวนทังหมด
้
8 สาขา ได้ แก่
สาขาศูนย์การค้ าสยามพารากอน
สาขาศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์
สาขาศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี
สาขาศูนย์การค้ าเอ็มควอเทียร์
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สาขาศูนย์การค้ าเซ็นทรัล ปิ่ นเกล้ า
สาขาศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว
สาขาศูนย์การค้ าเดอะมอลล์ บางกะปิ
สาขาศูนย์การค้ าเมกา บางนา
จากขนาดของกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ต้ อ งการทั ง้ หมด 400 ราย จะได้ จ านวนกลุ่ ม
ตัวอย่างจากแต่ละสาขาๆ ละเท่าๆกัน คือ สาขาละ 50 ราย
ขัน้ ที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Accidental Sampling) เป็ นการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก โดยเลือกเก็บข้ อมูลจากผู้บริ โภคที่เคยใช้ สินค้ าตรา Zara ที่
เต็ ม ใจให้ ข้ อมู ล โดยให้ ผู้ ตอบแบบสอบถามเป็ นผู้ กรอกค าตอบเอง (Self-Administered
Questionnaires) ในบริเวณสถานที่ที่ได้ กาหนดไว้ ในขันที
้ ่ 1 จนครบ 400 ราย
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็ นดังนี ้
1.1 ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย
1.1.1 เพศ
1.1.1.1 หญิง
1.1.1.2 ชาย
1.1.2 อายุ
1.1.2.1 ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
1.1.2.2 21– 30 ปี
1.1.2.3 31 – 40 ปี
1.1.2.4 41 – 50 ปี
1.1.2.5 ตังแต่
้ 51 ปี ขึ ้นไป
1.1.3 สถานภาพ
1.1.3.1 โสด
1.1.3.2 สมรส / อยูด่ ้ วยกัน
1.1.3.3 หม้ าย / หย่าร้ าง / แยกกันอยู่
1.1.4 ระดับการศึกษา
1.1.4.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
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1.1.4.2 ปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า
1.1.4.3 สูงกว่าปริญญาตรี
1.1.5 อาชีพ
1.1.5.1 นักเรี ยน / นิสติ / นักศึกษา
1.1.5.2 พนักงานบริษัทเอกชน
1.1.5.3 ข้ าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.1.5.4 เจ้ าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ
1.1.5.5 แม่บ้าน / พ่อบ้ าน
1.1.5.6 อื่นๆ โปรดระบุ……….
1.1.6 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
1.1.6.1 ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
1.1.6.2 10,001 – 20,000 บาท
1.1.6.3 20,001 – 30,000 บาท
1.1.6.4 30,001 – 40,000 บาท
1.1.6.5 40,001 – 50,000 บาท
1.1.6.6 ตังแต่
้ 50,001 บาทขึ ้นไป
1.2 ภาพลักษณ์ตราสินค้ า ได้ แก่
1.2.1 ด้ านคุณสมบัติ (Utilitarian or functional attributes)
1.2.2 ด้ านอารมณ์ (Experiential or aesthetic attributes)
1.2.3 ด้ านสัญลักษณ์ (Value-expressive or symbolic attributes)
1.3 ความพึงพอใจต่อสินค้ าและบริการ
2. ตัว แปรตาม (Dependent Variable) ได้ แ ก่ ความภัก ดี ต่อ ตราสิน ค้ า Zara ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. Zara หมายถึ ง ตราสิ น ค้ า Zara ซึ่ง ผู้น าเข้ า สิ น ค้ า มาจ าหน่ า ยในประเทศไทย คื อ
บริ ษั ท กากัน ท์ (ประเทศไทย) จากัด โดยผลิตภัณ ฑ์ ของตราสิน ค้ า Zara ประกอบด้ วย เสือ้ ผ้ า
รองเท้ า กระเป๋ า เครื่ องประดับและน ้าหอม สาหรับสตรี บุรุษและเด็ก
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2. ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ที่เคยซื ้อสินค้ าตรา Zara ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะส่วนบุคคลต่างๆ ที่ประกอบด้ วย
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้บริ โภคที่เคยซื ้อสินค้ า
ตรา Zara ในเขตกรุงเทพมหานคร
4. ภาพลั ก ษณ์ ตราสิ น ค้ า หมายถึง มุมมองหรื อตาแหน่ งของตราสิน ค้ าในใจลูกค้ า
ภาพลักษณ์ ตราสินค้ าเป็ นผลมาจากคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Attribute) ทีล่ ูกค้าสามารถรับรู้
ได้ โดยภาพลักษณ์ตราสินค้า สามารถสื่อความหมายได้ 3 ด้ าน ได้ แก่
4.1 ด้ านคุณสมบัติ (Utilitarian or functional attributes) หมายถึง วัตถุดิบที่นามา
ผลิตสินค้ าตรา Zara มีคุณภาพดี สินค้ าตรา Zara มีมาตรฐานการตัดเย็บที่ดี มีการออกแบบให้
ง่ายต่อการสวมใส่หรื อใช้ งาน และมีความทนทานต่อการใช้ งาน
4.2 ด้ า นอารมณ์ (Experiential or aesthetic attributes) หมายถึ ง ผู้บ ริ โภครู้ สึก มี
ความเป็ นผู้นาด้ านแฟชัน่ รู้ สึกมัน่ ใจ รู้ สึกภูมิฐาน และมีความภาคภูมิใจเมื่อสวมใส่หรื อใช้ สินค้ า
ตรา Zara
4.3 ด้ านสั ญ ลั ก ษณ์ (Value-expressive or symbolic attributes) หมายถึ ง เมื่ อ
ผู้บริ โภคเห็นคาว่า Zara แล้ วสามารถจดจาได้ ว่าเป็ นตราสินค้ าเสื ้อผ้ าแฟชัน่ ที่มี Design ทันสมัย
และมีความรวดเร็ วในการออกสินค้ าใหม่ เมื่อเห็น Logo ของตรา Zara แล้ วสามารถจดจาได้ ว่า
เป็ น Logo ของตราสินค้ า Zara และเมื่อเห็นลักษณะการตกแต่งร้ านค้ าของตรา Zara แล้ วสามารถ
จดจาได้ วา่ เป็ นร้ านค้ าของตราสินค้ า Zara
5. ความพึ งพอใจ หมายถึง ความรู้สกึ ของผู้บริโภคภายหลังจากการใช้สนิ ค้า หรือ
บริการ โดยเปรียบเทียบกับความคาดหวังที่มตี ่อตัวสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ หากผูบ้ ริโภครู้สกึ
พอใจก็จะเกิดความภักดีในสินค้าและบริการ ซึง่ แสดงถึงกาไรของบริษทั และนาไปสูผ่ ลตอบแทน
ต่อธุรกิจอย่างยังยื
่ น โดยปั จจัยที่มผี ลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค ได้แก่ Design ของสินค้า
ตรา Zara ความรวดเร็วในการออกสินค้าใหม่ของสินค้าตรา Zara คุณภาพของสินค้าตรา Zara
ช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าของตรา Zara ทีม่ หี ลากหลายทัง้ ร้านค้าและออนไลน์ การส่งเสริม
การตลาดของสินค้าตรา Zara เช่น การจัดลดราคาประจาปี การตกแต่งภายในร้านค้าของตรา
สินค้า Zara การให้บริการของพนักงานในร้านค้าของตราสินค้า Zara และกระบวนการต่างๆ ใน
ร้านค้าของตราสินค้า Zara เช่น การลองสินค้า การตรวจสอบจานวนสินค้าคงเหลือ การชาระ
เงินและการให้บริการหลังการขาย
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6. ความภักดีต่อตราสินค้ า หมายถึง สิ่งที่ แสดงถึงความยึดมั่นที่ผ้ ูบริ โภค มีต่อตรา
สินค้ า ทาให้ เกิดการจดจาลักษณะ และมัน่ ใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทาให้ เกิดการซื ้อซ ้า บอกต่อ
และไม่อ่อนไหวต่อปั จจัยราคา ได้ แก่ ผู้บริ โภคจะบอกต่อประสบการณ์ดีๆ ที่ได้ รับจากการใช้ สินค้ า
ตรา Zara ให้ ผ้ อู ื่นฟั ง หากได้ ยินบุคคลอื่นพูดถึงตราสินค้ า Zara ในแง่ลบก็ยินดีจะช่วยแก้ ต่างให้
ผู้บริโภคจะกลับมาซื ้อสินค้ าตรา Zara ซ ้าอีกอย่างแน่นอนในอนาคต ผู้บริโภคยินยอมที่จะซื ้อสินค้ า
ตรา Zara แม้ ว่าจะต้ องจ่ายในราคาที่สงู กว่าสินค้ าตราอื่น และผู้บริโภคจะยังคงใช้ สินค้ าตรา Zara
เหมือนเดิม แม้ จะมีบคุ คลอื่นมาแนะนาให้ ใช้ สนิ ค้ าตราอื่น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง อิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้ าและความพึงพอใจที่มีตอ่ ความ
ภักดีต่อตราสินค้ า Zara ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีกรอบแนวความคิดความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี ้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า

ความภักดีต่อตราสินค้ า Zara
ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

ความพึงพอใจ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั ที่ 1
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ตัวแปรอิ สระ
ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
5. อาชีพ
6. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน

ตัวแปรตาม

ความภักดีต่อตราสินค้ า Zara
ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั ที่ 2
สมมุตฐิ านในการวิจัย
1. ภาพลักษณ์ ตราสินค้ าและความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้ า Zara
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ า Zara แตกต่างกัน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง และได้ นาเสนอตาม
หัวข้ อต่อไปนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีทางด้ านประชากรศาสตร์
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ ACSI Model และ ECSI Model
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้ า
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
6. ข้ อมูลเกี่ยวกับตราสินค้ า Zara
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีทางด้ านประชากรศาสตร์
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ (2560) กล่ า วว่ า การแบ่ ง ส่ ว นตลาดโดยใช้ หลัก ด้ าน
ประชากรศาสตร์ โดยถือเกณฑ์ เช่น เพศ รายได้ อาชีพ การศึกษา ศาสนา ยุคสมัย อายุ ขันตอน
้
ในวัฏจักรชีวิตครอบครัว (Armstrong & Kotler. 2015: 200) หรื อเป็ นการแบ่งส่วนตลาดตามขนาด
โครงสร้ าง และการกระจายตั ว ของประชากร โดยการแบ่ ง ส่ ว นตลาดตามปั จจั ย ด้ าน
ประชากรศาสตร์ ที่ใช้ กันอย่างแพร่ หลาย ได้ แก่ เพศ อายุ ขนาดครอบครัว รายได้ การศึกษาและ
อาชีพ ซึ่งใช้ ในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้บริ โภค โดยถือเกณฑ์จากความต้ องการ
ของลูก ค้ าและพฤติ ก รรมการใช้ ผ ลิต ภัณ ฑ์ ของลูก ค้ า ซึ่งมัก จะมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ตัวแปรทาง
ประชากรศาสตร์ ดังนี ้
1. อายุ (Age) ความชอบและความสามารถของผู้บริ โภคจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ
แต่อย่างไรก็ตาม ตัวแปรชนิดนีอ้ าจเป็ นตัวแปรลวงก็ได้ เช่น การขายสินค้ าที่ มีคนหนุ่มสาวเป็ น
กลุม่ เป้าหมายแต่กลับมีผ้ สู งู อายุมาซื ้อแทน ทังนี
้ ้ มีสาเหตุมาจากตลาดเป้าหมายนันไม่
้ ได้ เป็ นกลุม่
ที่มีอายุตา่ งกันตามปี เกิด แต่เกิดจากจิตวิทยาภายในของผู้บริ โภคที่คิดว่าตัวเองยังเป็ นวัยหนุ่มสาว
อยู่
2. ขันของวงจรชี
้
วิต (Life Cycle Stage) บุคคลที่อยู่ในขันของวงจรชี
้
วิตเดียวกันอาจ
มีพฤติกรรมและความต้ องการที่แตกต่างกัน โดยขันของวงจรชี
้
วิตจะอธิบายถึงพฤติกรรมและความ
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ต้ องการของบุคคลต่างๆ เช่น โสด แต่งงานใหม่ ผู้สูงอายุ เป็ นต้ น ซึ่งสิ่งเหล่านี จ้ ะเป็ นการสร้ าง
โอกาสให้ นกั การตลาดในการเสนอผลิตภัณฑ์และการบริ การที่สามารถตอบสนองความต้ องการ
ของผู้บริโภคเป้าหมายได้
3. เพศ (Gender) ผู้หญิงและผู้ชายมีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน โดยผู้หญิ งมักจะมีความละเอียดอ่อนและต้ อนการค้ นหาข้ อมูลต่างๆให้ มากขึน้ ก่อนทาการ
ตัดสินใจ ส่วนผู้ชายมักจะมีความเชื่อมัน่ ในตัวเองสูง และมักจะมุ่งที่บางสิ่งบางอย่างที่จะช่วยให้
เขาสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ดังนัน้ จึงเป็ นโอกาสให้ นกั การตลาดได้ นาลักษณะความแตกต่าง
ทางเพศมาประยุกต์ใช้ กบั ผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่น การออกแบบเสื ้อผ้ า ทรงผม เครื่ องสาอางค์
และนิตยสาร ซึ่งผลิตภัณฑ์บางชนิดได้ มีการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ให้ มีลกั ษณะความเป็ นหญิ ง
หรื อชายอย่างชัดเจน
4. รายได้ (Income) เป็ นเกณฑ์ การแบ่งส่วนตลาดที่นิยมใช้ กนั มานาน แต่อย่างไรก็
ตาม รายได้ อาจไม่สามารถบ่งบอกได้ วา่ ใครจะเป็ นลูกค้ าที่ดีที่สดุ สาหรับผลิตภัณฑ์นนๆ
ั้
5. ยุคสมัยของคน (Generation) คนแต่ละรุ่ นจะได้ รับอิทธิ พลจากเวลาที่เปลี่ยนไป
ทาให้ มีความสนใจที่แตกต่างกัน เช่น ด้ านดนตรี ด้ านการเมือง หรื อภาพยนตร์ ณ ช่วงเวลาใด
ช่วงเวลาหนึ่ง ซึง่ นักประชากรศาสตร์ เรี ยกกลุ่มเหล่านี ้ว่า กลุ่มคนที่สมาชิกในกลุ่มมีประสบการณ์
ในเรื่ องต่างๆร่วมกัน มีมมุ มองและค่านิยมเหมือนกัน นักการตลาดจึงมักนาสัญลักษณ์และรูปภาพ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ประสบการณ์ ที่ ส าคัญ ของกลุ่ม คนเหล่า นี ม้ าใช้ ในการโฆษณา ซึ่ง จะสามารถ
แบ่งกลุม่ ออกได้ เป็ น 7 กลุม่ คือ
1) กลุม่ คนในยุคเศรษกิจถดถอย (Depression)
2) กลุม่ คนในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 (World War II)
3) กลุม่ คนหลังสงครามโลก (Postwar)
4) กลุม่ คนในช่วงต้ นของสงครามโลกครัง้ ที่ 2 (Leading-Edge Baby Boomer)
5) กลุม่ คนในช่วงท้ ายของสงครามโลกครัง้ ที่ 2 (Trailing-Edge Baby Boomer)
6) กลุม่ คน Generation X
7) กลุม่ คน Generation Y
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ ACSI Model และ ECSI Model
นภดล ร่ มโพธิ์ (2554) ได้ สรุ ปได้ สรุ ปเกี่ยวกับ ACSI Model ไว้ ว่า ACSI หรื อ American
Customer Satisfaction Index เป็ นเครื่ องมื อที่ ใช้ วัดความพึงพอใจของลูกค้ า ซึ่งเป็ นหนึ่งในตัว
วัดผลด้ านอุปสงค์ที่ปัจจุบนั องค์กร หรื อประเทศต่างๆ ให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง ซึง่ เป็ นเครื่ องมือ
ที่ได้ รับความนิยมว่าสามารถใช้ เพื่อวัดความพึงพอใจของลูกค้ าในระดับมหภาค โดยลักษณะเด่น
ของ ASCI คือ วัดจากประสบการณ์จริ ง เป็ นกลาง ซึง่ ครอบคลุมถึงการร้ องเรี ยน และความภักดีใน
สินค้ าและบริ การ และยืดหยุ่นในการนาไปประยุก ต์ใช้ นอกจากนี ้ผลที่ได้ สามารถนามาเทียบเคียง
ตลอดจนใช้ คาดการณ์ เศรษฐกิจในระดับมหภาคได้ แต่การนา ACSI มาประยุกต์ใช้ จาเป็ นต้ อง
ปรับให้ เข้ ากับพฤติกรรมผู้บริโภค และรูปแบบธุรกิจของตนด้ วย
แบบจาลอง ACSI หรื อ The American Customer Satisfaction index ถูกพัฒ นาในปี
พ.ศ. 2537 โดย Professor Claes Fornell ผู้ อ านวยการ National Quality Research Center
มหาวิทยาลัย Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ACSI นี ้สร้ างขึ ้นภายใต้ แนวคิดทางการตลาด
ACSI มีปัจจัย 5 ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจของลูกค้ า (Customer Satisfaction
ACSI) ดังที่แสดงในภาพประกอบ 3 และปั จจัยทัง้ 5 จะถูกวัดโดยหลากหลายคาถามซึง่ จะถูกเฉลี่ย
คะแนนในโมเดล คาถามจะเป็ นการประเมินลูกค้ าในแต่ละดัชนีซึ่งมีคะแนนให้ ปัจจัยละ 0-100
คะแนน และปั จจัยทัง้ 5 ยังส่งผลต่อกันและต่อความพึงพอใจของลูกค้ า (Customer Satisfaction
ACSI)
3 ปั จจัยแรก เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ า คือ คุณภาพของสินค้ าและ
บริ การที่ ลูก ค้ าได้ รับ (Perceive Quality) คุณ ค่าของสิน ค้ าและบริ ก ารที่ ลูก ค้ าได้ รับ (Perceive
Value) และ ความคาดหวังของลูกค้ า (Customer Expectation) นอกจากนัน้ ยังมี อีก 2 ปั จจัยที่
เป็ นผลจากความพึงพอใจของลูกค้ า คือ การร้ องเรี ยนลูกค้ า (Customer Complaints) และความ
จงรักภักดีในสินค้ าและบริ การ (Customer Loyalty) โดยทัง้ 5 ปั จจัยมีความสัมพันธ์ กัน ดังแสดง
ในภาพประกอบ 3
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ภาพประกอบ 3 ACSI Model
ที่ ม า: นภดล ร่ ม โพธิ์ . (2554). หนังสือรวมบทความการวัดความพึงพอใจลูกค้ าและ
ความพึงพอใจพนักงาน. หน้ า 60.
จากภาพประกอบ 3 ปั จจัยตัวแรกที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ า คือ คุณภาพของ
สิ น ค้ า และบริ ก าร (Perceive Quality) เป็ น การวัด จากประสบการณ์ จ ริ ง ของลูก ค้ า ในแง่ ข อง
คุ ณ ภาพสิ น ค้ าและบริ ก ารในภาพรวม (Overall) คุ ณ ภาพสิ น ค้ า และบริ ก ารในรู ป แบบการ
ตอบสนองความต้ องการส่วนบุคคล (Customization) และคุณ ภาพของสินค้ าและบริ การในแง่
ความเชื่อถือ (Reliability)
ปั จ จั ย ล าดั บ ถั ด มา คื อ คุ ณ ค่ า ของสิ น ค้ าและบริ ก าร (Perceived Value) โดยการ
เปรี ยบเทียบระหว่างคุณภาพของสินค้ าและบริ การกับราคาที่ได้ ตงไว้
ั ้ เป็ นการนาปั จจัยด้ านราคา
เข้ ามาพิจารณา โดยลดผลกระทบเรื่ องข้ อจากัดด้ านงบประมาณของลูกค้ า ซึ่งจะส่งผลให้ ข้อมูล
สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ ดีขึ ้น
ส่ ว นปั จจั ย ล าดั บ สุ ด ท้ าย คื อ ความคาดหวัง ของลู ก ค้ า (Customer Expectation)
ซึ่ ง ประกอบด้ วย ความคาดหวั ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ ก่ อ นซื อ้ สิ น ค้ าและบริ ก าร (Prior Consumption
Experiences) โดยลูกค้ ารับรู้ จากการประชาสัมพันธ์ ในช่องทางต่างๆ การแนะนาจากบุคคล และ
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ความคาดหวังต่อการบริ การ หรื อการส่งมอบสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพของบริ ษัทในอนาคตในแง่ของการ
ตอบสนองความต้ องการส่วนบุคคลและความน่าเชื่อถือ
ส่วนที่เป็ นผลมาจากความพึงพอใจของลูกค้าประกอบด้วย การร้องเรียนของลูกค้า
(Customer Complaints) และปั จจัยความภักดีต่อสินค้าและบริการ (Customer Loyalty) คือเมื่อ
ลูกค้าเกิดความไม่พอใจในสินค้าและบริการนัน้ จะแสดงออก 2 ทาง คือ การส่งข้อร้องเรียนไปยัง
ผูผ้ ลิตหรือผู้ให้บริการ ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ก็ยงั มีโอกาสที่จะกลับมาเป็ นลูกค้าได้อกี หากสินค้าและ
บริการมีการปรับปรุงใหม่ หรือสอง การเปลี่ยนไปใช้สนิ ค้าและบริการของคู่แข่ง โดยการเก็บ
ข้อมูลเรื่องการร้องเรียนของลูกค้าจะใช้วธิ กี ารนับจานวนครัง้ ที่มกี ารร้องเรียนทัง้ รูปแบบที่เป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการ แต่ในทางกลับกัน หากลูกค้ารูส้ กึ พอใจกับสินค้าบริการก็จะเกิดผล
ตรงข้ามคือเกิดความภักดีในสินค้าและบริการ ซึง่ นัน่ แสดงถึงกาไรของบริษทั นัน่ เอง ซึง่ การเก็บ
ข้อ มู ล เรื่อ งความจงรัก ภัก ดีจ ะพิจ ารณาเรื่อ งการซื้อ ซ้ า (Repurchase Likelihood) และการ
ยอมรับได้ในการเปลีย่ นแปลงของราคา (Price Tolerance) (ทศพล ระมิงค์วงค์, 2550)
วัตถุประสงค์ ของ ACSI
แบบจาลองนี ้ ACSI ได้ ถูกพัฒนาขึ ้นมาเพื่อใช้ เป็ นแหล่งข้ อมูลเพิ่มเติมประกอบตัวชี ้วัด
ทางด้ านเศรษฐกิ จของประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยเป็ นเครื่ องมือในการวัดศักยภาพทัง้ ในระดับ
องค์กร ระดับอุตสาหกรรมและระดับประเทศ หรื อเรี ยกได้ ว่า ACSI เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยเติมเต็มการ
วัดศักยภาพขององค์กรให้ สมบูรณ์ แบบมากขึน้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและความสาเร็ จของ
บริ ษัทที่ดจู ากตัวชี ้วัดด้ านการเงิน ซึง่ ได้ แก่ ผลประกอบการตามงบการเงินเพียงอย่างเดียวอาจไม่
เพียงพอ เนื่ องจากตัวเลขทางบัญ ชี ซึ่งเป็ นข้ อมูลในอดีต ไม่สามารถยืนยัน ได้ เลยว่าในอนาคต
เศรษฐกิจของประเทศจะเจริ ญเติบโตอย่างนันเสมอไป
้
แต่ความพึงพอใจของลูกค้ าต่างหากที่จะ
นาไปสู่การซื ้อซ ้าหรื อการบอกต่อ ซึง่ จะส่งผลต่อยอดขายของกิจการในอนาคต จึงได้ เริ่ มมีการหัน
มามองตัวชี ้วัดด้ านคุณภาพในการเป็ นดัชนีชี ้นาแนวโน้ มเศรษฐกิจและผลประกอบการมากขึ ้น การ
พัฒนาแบบจาลอง ACSI จึงเป็ นเครื่ องมือช่วยติดตามและตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้ า โดย
สามารถนาไปสูค่ าตอบในประเด็นตังแต่
้ ระดับองค์กรไปจนถึงระดับชาติได้ เช่น ความพึงพอใจของ
ลูกค้ าส่งผลต่อการเพิ่มขึ ้นและลดลงของผลผลิตประชาชาติหรื อไม่ ความพึงพอใจของลูกค้ าของ
แต่ละอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละบริ ษัทมีการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงเพียงใด การเปรี ยบเทียบ
คุณภาพของสินค้ าและบริ การระหว่างการผลิตในประเทศและการนาเข้ า หรื ออาจประยุกต์ใช้ เพื่อ
สร้ างผลกาไรให้ องค์กรผ่านการเชื่อมโยงความพึงพอใจของลูกค้ าไปสู่ความภักดีของลูกค้ า ค้ นหา
สิง่ ที่สร้ างความไม่พงึ พอใจเพื่อนามาปรับปรุง ซึง่ จะส่งผลต่อกาไรขององค์กรนัน่ เอง
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ข้ อดีและข้ อเสียของ ACSI
แบบจาลอง ACSI มีข้อดีหลายประการ ได้ แก่ มีความยืดหยุ่นในการนาไปประยุกต์ใช้
เพื่อสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ วดั ความพึงพอใจของลูกค้ า เนื่องจาก ACSI ให้ กรอบแนวคิดทางทฤษฎี
(Conceptual Model) สาหรับการวัดความพึงพอใจของลูกค้ าในภาพรวม ท าให้ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับกิจการที่แตกต่างกัน และเนื่องจากเป็ นการวัดความพึงพอใจของลูกค้ า
จากประสบการณ์จริ ง โดยจุดเด่นที่สาคัญของ ACSI คือ ความเป็ นกลาง (Uniform) และสามารถ
นาผลมาเทียบเคียงกันได้ (Comparable) ดังนัน้ คะแนนที่ได้ จากการประเมิน จึงสามารถนามา
ประมวลผลในระดั บ อุ ต สาหกรรม ระดั บ ภาคการผลิ ต และบริ ก าร และระดั บ ประเทศได้
ในขณะเดียวกันก็สามารถเปรี ยบเทียบความสามารถในการแข่งขันของแต่ละองค์กรได้ เป็ นอย่างดี
และแบบจาลอง ACSI ยังครอบคลุมไปถึงเรื่ องของการร้ องเรี ยนและความจงรักภักดีในสินค้ าและ
บริ การด้ วย เพราะสิ่งที่เกิดขึ ้นภายหลังจากที่ลกู ค้ าพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็ น พฤติกรรมในการซื ้อซ ้า
การแนะนาคนรอบข้ าง การยอมรับได้ ในราคาที่สงู ขึ ้น จะเป็ นปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลต่อความสามารถ
ในการทากาไรขององค์กรในท้ ายที่สดุ นอกจากนี ้ ผลที่ได้ จากแบบจาลอง ACSI สามารถนาไปใช้
คาดการณ์ สภาพเศรษฐกิจทัง้ ในระดับองค์กรจนถึงระดับมหภาค ที่ช่วยให้ ทราบถึงคุณภาพของ
สินค้ าและบริ การ สะท้ อนผ่านความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีตอ่ สินค้ าและบริ การของประเทศนันๆ
้
ซึง่ จะนาไปสูก่ ารขยายกาลังการผลิต ปั จจัยการผลิต และการลงทุนตามมา
อย่างไรก็ตาม ข้ อเสียของแบบจาลอง ACSI คือ ยังไม่มีหลักฐานทัง้ เชิงทฤษฎี และเชิง
ประจักษ์ ที่เพียงพอที่จะสนับสนุ นความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่เป็ นเหตุ (antecedents) และที่
เป็ นผล (consequences) ของความพึงพอใจของลูกค้าในแบบจาลอง ACSI ส่งผลให้ไม่สามารถ
นา ACSI Model ไปใช้ได้ทนั ที เนื่องจากความแตกต่างของประเภทกิจการ พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ความคาดหวัง หรือแม้แต่ตวั กิจการเองก็มกี ลยุทธ์ หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมทีต่ ่างกัน สิง่ เหล่านี้
ล้วนส่งผลกระทบต่อ ACSI Model และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใน ACSI แทบทัง้ สิน้
แบบจาลอง ECSI
Eklof and Cassel (2001) ได้เล็งเห็น ข้อ เสีย ของแบบจาลอง ACSI ดังที่ได้ก ล่ าวมา
ข้างต้น จึงทาการพัฒนาแบบจาลอง European Customer Satisfaction Index (ECSI) โดยการ
เพิ่มตัวแปรภาพลักษณ์ ขององค์กรหรื อสินค้ าและบริ การขององค์กร (Image) ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความภักดีของลูกค้ าเข้ าไปในแบบจาลอง ACSI ด้ วย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวัดระดับความพึงพอใจให้ ดียิ่งขึ ้น ดังแสดงตามภาพประกอบ 4
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ภาพประกอบ 4 4 ECSI Model
ที่ ม า : Use of PLS Path Modelling to estimate the European Consumer
Satisfaction Index (ECSI) model. Published in Statistica Applicata Vol. 12. 2000: p. 362.
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ตราสินค้ า
Aeker (1996 อ้ างใน นั ท ธ์ ห ทั ย เถาตระกู ล , 2552, หน้ า 11) ได้ ใ ห้ ความหมายของ
ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า (Brand Image) คือ ภาพของตราสินค้ าในใจของผู้บริ โภคหรื อในความรู้สกึ
นึกคิดของผู้บริโภค ภาพลักษณ์ ตราสินค้ าด์มีความเกี่ยวข้ องกับอารมณ์และความรู้สกึ ของผู้บริโภค
ในขณะที่ซื ้อสินค้ าหรื อใช้ สินค้ า เช่น ความรู้ สึกชอบและไม่ชอบ ความรู้ สึกมีความสุข เป็ นต้ น ซึ่ง
ความรู้ สึกและอารมณ์ จะเป็ นการเพิ่มคุณค่าให้ แก่ ตราสินค้ านอกเหนือจากประโยชน์ใช้ สอยของ
สินค้ าด้ วย นอกจากนัน้ ยังเป็ นการแสดงออกถึงความเป็ นตั วเอง คือ การใช้ สินค้ าเพื่อบ่งบอกถึง
ตัวตนของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะที่ตนเองเป็ นจริ ง ๆ หรื อลักษณะที่ตนเองอยากให้ คนอื่นมองว่า
เป็ นอย่างไร
Keller (1998 อ้ างใน ทิพย์ธิดา พงษ์ สมบูรณ์ , 2555) ได้ ให้ นิยาม ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า
(Brand Image) ว่าเป็ นผลจากการเชื่อมโยงกับความรู้สกึ นึกคิดของผู้บริโภค โดยหลักการเชื่อมโยง
ภาพลั ก ษณ์ ตราสิ น ค้ า (Brand Image Association) เกิ ด จากการเชื่ อ มโยงด้ านการใช้ งาน
(Functional Association) จากการได้ สัม ผัส กั บ คุณ สมบัติ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ การเชื่ อ มโยงด้ า น
สัญลักษณ์ (Symbolic Association) ที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็ นตัวตนของตนเอง รวมถึงการ
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ยอมรั บ ทางสั ง คม และการเชื่ อ มโยงด้ านประสบการณ์ (Experience Association) ที่ เป็ น
ความรู้สกึ ต่างๆ ภายหลังการใช้ และทดลองสินค้ าและบริการ
การสร้ างความเชื่อมโยงกับ ตราสินค้ า สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คื อการ
สร้ างความเชื่ อมโยงตามคุณ ลัก ษณะเด่น ของสิน ค้ าและบริ การ, การสร้ างความเชื่ อมโยงตาม
คุณประโยชน์ของสินค้ าและบริการ และการสร้ างความเชื่อมโยงตามทัศนคติตอ่ ตราสินค้ า
การสร้างความเชื่อมโยงตามคุณลักษณะเด่น (Attribute) ของสินค้าหรือบริการ เป็นการ
สื่อสารการตลาดที่นาคุณสมบัติพิเศษของสินค้านั้น ๆ มาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่ง
คุณสมบัติพิเศษของสินค้าที่จะนามาใช้ สามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือคุณสมบัติที่เกี่ยวกับตัวสินค้า
(Product Related) เป็นคุณสมบัติที่อยู่ในตัวสินค้า รวมถึงมีความสัมพันธ์กับการทางานของสิน ค้า
หรือบริการนั้นๆ โดยไม่สามารถแยกจากกันได้ เช่น ส่วนผสมของมอยส์เจอไรเซอร์ในครีมอาบน้า หรือ
กลิ่นต่างๆ ที่ต้องผสมลงไป และคุณสมบัติพิเศษของสินค้าประการที่สอง คือ คุณสมบัติที่ไม่เกี่ยวข้อง
กั บ ตั ว สิ น ค้ า (Non-Product-Related) เป็ น คุ ณ สมบั ติ ภ ายนอกของสิ น ค้ า ซึ่ ง ไม่ มี ผ ลโดยตรงต่ อ
ลักษณะของตราสินค้า หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อ การใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ เช่น ราคา บรรจุ
ภัณฑ์ ความรู้สึก รวมถึงบุคลิกของตราสินค้า ฯลฯ
ความเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคกับคุณสมบัติส่วนนี้เป็นเพียงการเชื่อมโยงกันในลักษณะที่
ปรากฏของตราสินค้า แต่ยังไม่สื่อถึงความหมายในใจของผู้บริโภค
การสร้างความเชื่อมโยงกับตราสินค้าตามคุณประโยชน์ของสินค้า (Benefit) จะสร้างคุณค่า
และความหมายเฉพาะบุคคลของผู้บริโภคที่คาดหวังจะได้รับจากคุณสมบัติต่างๆ ของตราสินค้าหรือ
บริการนั้นๆ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยแบ่งคุณประโยชน์ตราสินค้าเป็น
3 ประการคือ
1) คุ ณ ประโยชน์ ด้ านหน้ าที่ (Functional Benefit) เป็ นคุ ณ ประโยชน์ ที่ เกิ ด จาก
คุณสมบัติโดยตรงของสินค้ า เช่น โทรศัพท์มือถือ สามารถใช้ ติดต่อพูดคุยติดต่อเรื่ องส่วนตัวธุรกิจ
ได้ สะดวกทุกที่ที่มีสญ
ั ญาณ
2) คุณประโยชน์ด้านสัญลักษณ์ (Symbolic Benefit) โดยส่วนใหญ่มกั จะสอดคล้ อง
กับภาพลักษณ์ ของผู้บริ โภค ซึ่งเป็ นประโยชน์ ที่ได้ รับจากส่วนที่ไม่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากคุณ สมบัติด้านภาพลักษณ์ ของผู้ใช้ สินค้ า ในเรื่ องการยอมรับจากสังคม ทาให้ เกิด
ความรู้ สึกมีหน้ ามีตาทางสังคม (Social Status) เช่น ผู้ใช้ รถ Benz, ผู้ที่ใช้ กระเป๋ า Louis Vuitton,
ใส่เสื ้อผ้ า Armani เป็ นต้ น หรื อเป็ นการบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของผู้บริโภคไปสูส่ ายตาผู้อื่น เช่น ใช้
ผู้ที่ใช้ โทรศัพท์ มือถื อ Nokia แสดงถึงความเป็ นตัวของตัวเอง เป็ นคนทันสมัย เป็ นที่ยอมรับของ
สังคม เป็ นต้ น
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3) คุ ณ ประโยชน์ ด้ า นประสบการณ์ ใ นการใช้ สิ น ค้ า (Experiential Benefit) เป็ น
คุณประโยชน์ที่ผ้ บู ริ โภครู้สกึ ภายหลังจากการได้ ทดลองใช้ สินค้ า หรื อบริ การนันๆ
้ ซึง่ เกิดขึ ้นได้ จาก
คุณสมบัติที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าโดยตรงและไม่เกี่ยวกับสินค้ าโดยตรง เช่น โทรศัพท์มือถือ Nokia มี
วิธีการใช้ งานไม่ซบั ซ้ อน การออกแบบรูปทรงขนาดพอเหมาะมือ น ้าหนักเบา เป็ นต้ น
Schultz (2004, pp. 301-304) ได้ สรุ ป ความหมายของ ตราสิ น ค้ า หมายถึ ง ชื่ อ
สัญลักษณ์ เครื่ องหมายทางการค้ า และการออกแบบต่างๆ หรื อการรวมกันทังหมด
้
เพื่อเป็ นการ
ระบุตวั สินค้ าหรื อการบริ การนันๆที
้ ่ทาให้ เกิดความแตกต่างกับคู่แข่ง หรื ออีกนัยหนึ่งนัน้ ตราสินค้ า
จะรวมถึ งเครื่ องหมายทางการค้ าที่ จะต้ องมี การจัดการที่ ดี และท าด้ วยความชานาญจากการ
ส่งเสริ มการตลาดเพื่อให้ สินค้ าเข้ าไปอยู่ในใจของผู้บริ โภค ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความพอใจในสินค้ า
นันๆแม้
้
ว่าลูกค้ าจะได้ สมั ผัสหรื อไม่ได้ สมั ผัสกับตัวสินค้ าโดยตรงก็ตาม และนอกเหนือจากนี ้ ตรา
สินค้ าถือเป็ นการให้ คามัน่ สัจจะของทางบริ ษัทที่มีต่อลูกค้ าว่าสินค้ าที่ถูกผลิตออกไปจะต้ องถูก
ถ่ายทอดและดาเนินการเพื่อให้ เหมาะสมกับธุรกิจอย่างไร โดยสามารถสรุ ปมุมมองเกี่ยวกับตรา
สินค้ าไว้ ทงหมด
ั้
3 มุมมอง ดังนี ้
1. ตราสิน ค้ ากับประโยชน์ ในการป้องกัน ด้ านกฎหมายตราสิน ค้ า อาจจะเป็ น ชื่ อ
ฉลากสั ญ ลั ก ษณ์ หรื อ ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ของบริ ษั ท ตั ว หั บ ห่ อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ หรื อ แม้ แต่ ก าร
ประชาสัมพันธ์ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับตราสินค้ า ในด้ านกฎหมายสามารถป้องกันตราสินค้ าของ
ผลิตภัณฑ์ได้ การจดทะเบียนยินยอมให้ เป็ นเจ้ าของสามารถใช้ เป็ นข้ อบังคับด้ านกฎหมาย การจด
ทะเบียนที่ทาให้ เกิดความแตกต่างในด้ านตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์และความเป็ นเจ้ าของได้ และที่
สาคัญของการสร้ างตราสินค้ ายังเป็ นการป้องกันไม่ให้ ค่แู ข่งหรื อบริ ษั ทอื่นทาการลอกเลียนแบบ
เพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความเข้ าใจผิดในตัวสินค้ านันๆได้
้
2. ตราสิน ค้ ากับ ประโยชน์ ในการสร้ างความสัมพัน ธ์ โดยการท ากิ จกรรมส่งเสริ ม
ทางการตลาดในด้ านต่างๆ จะให้ บริ ษัทสามารถสร้ างความสัมพันธ์กบั กลุม่ เป้าหมายหรื อลูกค้ าได้
อีกทาง ทังนี
้ ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันการโจมตีจากคูแ่ ข่ง แต่ทงหมดที
ั้
่กล่าวไปไม่ใช่ เพียงเพื่อจะ
ทาให้ สินค้ าหรื อบริ การมีลกั ษณะที่แตกต่างกันออกไปจากคูแ่ ข่ง แต่ ยงั สามารถสร้ างความสัมพันธ์
ทางด้ านบทบาทหน้ าที่และอารมณ์ได้ อีกด้ วย
2.1 คุณสมบัติด้านบทบาทหน้ าที่ เช่น
2.1.1 การใช้ รูปภาพหรื อสัญลักษณ์ เข้ ามาช่วย เพื่อให้ ลูกค้ าสามารถจดจา
ตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์ได้
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2.1.2 การสร้ างตราสิ น ค้ า ให้ โดนเด่ น และแตกต่ า งจากคู่ แ ข่ ง รายอื่ น ใน
ท้ องตลาด เพื่อช่วยให้ ลกู ค้ าสามารถเลือกซื ้อสินค้ าหรื อบริการได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
2.1.3 สามารถเป็ นหลักฐานในการรับรองแหล่งที่มาของสินค้ าจากแหล่งที่มา
ต่างๆ
2.1.4 เป็ น สิ่ ง ที่ ส ามารถยื น ยัน คุณ ภาพบนพื น้ ฐานของความจริ ง ความมี
ชื่อเสียง ความซื่อสัตย์และการยอมรับที่สร้ างโดยเจ้ าของตราสินค้ า
2.2 คุณสมบัติด้านอารมณ์ เช่น
2.2.1 ระดับคุณภาพของสินค้ าและบริ การ สามารถสร้ างความอุ่นใจต่อการ
เลือกใช้ สนิ ค้ าและการบริ การนัน้
2.2.2 สร้ างความสัม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ าหรื อ กลุ่ ม ที่ ค าดหวัง เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ ามี
ความรู้สกึ ที่ชอบมากกว่าคูแ่ ข่งรายอื่น โดยทาการยกระดับสินค้ าเพื่อให้ ตวั สินค้ าเข้ าไปอยูใ่ นใจของ
ลูกค้ าและเพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความประทับใจ
2.2.3 ต้ องสร้ างตราสินค้ าที่ทาให้ ลกู ค้ าเชื่อ หรื อมีความคิดว่าลูกค้ าได้ เข้ าไป
เป็ นส่วนหนึง่ ของผลิตภัณฑ์หรื อสินค้ า
2.2.4 ให้ ลกู ค้ าสามารถแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลในประเด็นของการใช้
ตราสิ น ค้ า ในรู ป แบบที่ ท างบริ ษั ท ได้ เตรี ย มไว้ องค์ ป ระกอบจ าพวกนี ไ้ ม่ ได้ มี ก ฎหมายที่ ค อย
สนับสนุนเฉพาะ ดังนันบริ
้ ษัทจึงต้ องมีการสร้ างตราสินค้ าให้ เกิดความแข็งแรงในสายตากับลูกค้ า
และกลุม่ ที่คาดหวัง ซึง่ กาสร้ างความสัมพันธ์ของตราสินค้ ากับลูกค้ าที่เกิดขึ ้นจะช่วยเพิ่มรายได้ ของ
องค์กรให้ ทวีมากขึ ้นต่อไป
3. ตราสินค้ ากับประโยชน์ทางด้ านการเงิน การสร้ างตราสินค้ านั น้ ผู้สร้ างตราจะต้ อง
คาถึงประโยชน์ ด้านการเงินที่ ผลต่อธุรกิจขององค์ การด้ วย แนวทางการสร้ างคุณ ค่าตราสินค้ า
สาหรับองค์กรมีดงั นี ้
3.1 ตราสินค้ าต้ องมีรูปแบบที่แน่นอน ที่ทาให้ ตราสินค้ าสามารถคงอยู่ในตลาด
ไปได้ นาน และต้ องแข็งแกร่งพอที่จะแข่งกับองค์การอื่น
3.2 ตราสินค้ าต้ องมีการเพิ่มมูลค่าเข้ าไปในนัน้ โดยองค์การจะเพิ่มราคาให้ สงู ขึ ้น
เพื่อเป็ นการรักษาระดับราคา แม้ วา่ องค์การจะประสบปั ญหาถดถอย
3.3 ถ้ าตราสิ น ค้ า มี ค วามแข็ ง แกร่ ง จะท าให้ มี ป ระโยชน์ ต่ อ องค์ ก ารโดยตรง
เนื่องจากตราสินค้ าช่วยให้ เพิ่มปริมาณยอดขายได้
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3.4 เมื่ อตราสิน ค้ าได้ ออกสู่ท้ องตลาดแล้ ว การที่ ลูกค้ าหรื อผู้บริ โภคจาชื่อตรา
สินค้ าได้ จะส่งผลมีผลกาไรขององค์การมากขึ ้น
3.5 ความแข็งแกร่ งของตราสินค้ าจะช่วยให้ ลกู ค้ าสามารถจดจาตราได้ มากขึ ้น
พร้ อมยังช่วยให้ ธุรกิจสามารถดันผลิตภัณฑ์ออกสูต่ ลาดได้ ง่าย
3.6 ตราสินค้ าช่วยให้ สินค้ าเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าที่คาดหวังในพื ้นที่ใหม่ได้ มากกว่า
สินค้ าที่ไม่มีตราสินค้ า และตราสินค้ ายังช่วยขจัดความไม่ร้ ูของลูกค้ า
3.7 นักสื่อสารการตลาดและนักการตลาดสามารถใช้ ประโยชน์ จากตราสินค้ า
และยังมีสว่ นรวมให้ ลกู ค้ าลดการต่อต้ านสินค้ าใหม่ได้ เป็ นอย่างดี
M. Joseph Sirgy; Don R. Rahtz; and Laura Portolese (2018) ได้ สรุ ป ความหมาย
ของภาพลักษณ์ตราสินค้ าว่า หมายถึง มุมมองหรื อตาแหน่งของตราสินค้ าในใจลูกค้ า ภาพลักษณ์
ตราสิ น ค้ า เป็ น ผลมาจากคุณ ลัก ษณะของผลิต ภัณ ฑ์ (Attribute) ที่ ลูก ค้ าสามารถรั บ รู้ ได้ โดย
คุณ ลัก ษณะที่ รับ รู้ นี อ้ าจจับ ต้ อ งได้ หรื อ จับ ต้ อ งไม่ ได้ หรื อ ในอี ก แง่ มุม หนึ่ ง คุ ณ ลัก ษณะของ
ผลิตภัณฑ์อาจหมายถึงประโยชน์ตอ่ ลูกค้ า ตัวอย่างเช่น การดื่มกาแฟสตาร์ บคั ลูกค้ าสามารถรับรู้
คุณลักษณะที่จบั ต้ องได้ ผ่านทางกาแฟที่มีรสชาติดีจากแหล่งวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพ และยังสามารถ
รับรู้คณ
ุ ลักษณะที่จบั ต้ องไม่ได้ จากการเป็ นที่ยอมรับของสังคม เป็ นต้ น
ภาพลั ก ษณ์ ตราสิ น ค้ า ประกอบด้ วย ด้ านคุ ณ สมบั ติ (Utilitarian or functional
attributes) ด้ านอารมณ์ (Experiential or aesthetic attributes) และด้ านสัญ ลัก ษณ์ (Valueexpressive or symbolic attributes) ดังแสดงตามภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 5 ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image)
ที่ ม า: M. Joseph Sirgy; Don R. Rahtz; and Laura Portolese. (2018). Consumer
Behavior Today, v. 1.0. (Online)
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ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า ถูกระบุโดยความต้ องการทัง้ 3 ด้ านที่สะท้ อนถึงคุณลักษณะของ
ตราสินค้ า (Brand attribute) ได้ แก่ ความต้ องการด้ านอารมณ์ ความต้ องการด้ านการแสดงออก
ถึงคุณค่าหรื อสัญลักษณ์ ด้ งนี ้
1. ความต้ องการด้ านประโยชน์ ใ ช้ สอยหรื อ คุ ณ สมบั ติ พื น้ ฐาน (Utilitarian or
Functional Needs) โดยสินค้ าที่สามารถตอบสนองความต้ องการด้ านนี ้ ได้ แก่ สินค้ าที่ช่วยแก้ ไข
หรื อป้องกันปั ญหาที่จะเกิดกับผู้บริ โภคได้ เช่น ถุงลมในรถยนต์เมื่อใช้ แล้ วรู้ สึกปลอดภัยมากขึ ้น
เนื่องจากสามารถช่วยแรงกระแทกลดขณะเกิดอุบตั ิเหตุทางรถยนต์
2. ความต้ อ งการด้ า นประสบการณ์ ห รื อ สุน ทรี ย ภาพ (Experiential or Aesthetic
Needs) โดย สินค้าที่ต อบสนองความต้องการด้านนี้ ได้แก่ สินค้า ที่ช่วยตอบสนองความพึง
พอใจของประสาทสัมผัสทัง้ 5 ได้ แก่ รูป รส กลิน่ เสียง สัมผัส แก่ผ้ บู ริโภคได้ ทาให้ เกิดสุนทรี ยภาพ
เช่น ร้ านอาหารที่มีบรรยากาศดี สะอาด ตกแต่งสวยงาม ดึงดูดใจให้ ใช้ บริ การ ทาให้ ผ้ ูบริ โภคมี
ความสุขและมีประสบการณ์ที่ดีตลอดระยะเวลาการรับบริการ
3. ความต้ องการด้ านการแสดงออกถึงคุณค่าหรื อสัญลักษณ์ (Value-Expressive or
Symbolic Needs) โดยสิน ค้ า ที่ ต อบสนองความต้ องการด้ านนี ้ ได้ แก่ สิน ค้ าที่ ช่ วยให้ ผ้ ูบ ริ โภค
แสดงออกถึงตัวตนของตนเอง เช่น รถยนต์สปอร์ ต ทาให้ ผ้ บู ริ โภครู้ สึกได้ แสดงออกถึงความเป็ น
ตัวตนของตนเอง และเชื่อว่าสามารถดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ ามได้ ในแง่ตราสินค้ าอาจ
หมายถึง เครื่ องหมายการค้ า หรื อ สัญลักษณ์ตา่ งๆที่สามารถสื่อถึงตราสินค้ าก็ได้
การเข้ าใจถึงประโยชน์ที่เชื่อมโยงกับสินค้ า จะช่วยให้ นกั การตลาดสามารถพัฒนาสินค้ า
และบริ การที่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค และสามารถพัฒนาภาพลักษณ์ ตรา
สินค้ าให้ โดดเด่นเหนือคูแ่ ข่งขันได้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2560) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้ า (Brand image) เป็ น
การรั บ รู้ และความเชื่ อ ของผู้ บริ โภคที่ มี ต่ อ การท าหน้ าที่ แ ละลัก ษณะของตราที่ ส ะท้ อนถึ ง
ความสัมพันธ์กบั ความรู้สกึ นึกคิดที่อยูใ่ นความทรงจาของผู้บริโภค
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
นภดล ร่ มโพธิ์ (2554) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้ า คือ ความรู้ สึกของลูกค้ า ไม่ว่า
จะเป็ นความประทับใจหรื อไม่ประทับใจภายหลังจากการใช้ สินค้ าและบริ การ โดยเปรี ยบเทียบกับ
ความคาดหวังที่มีต่อตัวสินค้ าหรื อบริ การนัน้ ๆ ในปั จจุบนั นี ้ ความพึงพอใจของลูกค้ า เป็ นคาที่แต่
ละธุ ร กิ จ ไม่ ว่ า จะเป็ นภาครั ฐ เอกชน ธุ ร กิ จ การให้ บริ ก ารหรื อ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ต่ า งหัน มาให้
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ความสาคัญและต้ องการที่ทาให้ เกิดขึ ้นกับองค์กร เพราะความพึงพอใจของลูกค้ านี ้จะทาให้ เกิด
ความสามารถในการแข่งขัน นาไปสู่ผลตอบแทนต่ อธุรกิ จอย่างยั่งยืน หลายหน่ วยงาน หลาย
องค์กร รวมถึงหน่วยงานในระดับประเทศ จึง มีพยายามที่จะวัดความพึงพอใจของผู้บริ โภค โดย
การพัฒนาเครื่ องมือหรื อแบบจาลองต่างๆ เพื่อใช้ ประโยชน์จากความพึงพอใจของผู้บริ โภคในการ
สะท้ อนแนวทางการดาเนินงาน รวมทังการก
้
าหนดกลยุทธ์ขององค์กร ซึง่ แบบจาลอง ACSI เป็ นอีก
เครื่ องมือหนึ่งที่ถกู พัฒนาขึ ้นมา เพื่อใช้ เป็ นแหล่งข้ อมูลเพิ่มเติมประกอบตัวชี ้วัดทางด้ านเศรษฐกิจ
ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า โดยเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการวัด ศัก ยภาพทั ง้ ในระดับ องค์ ก ร ระดับ
อุตสาหกรรมและระดับประเทศ โดยการวัดปั จจัย 5 ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจของลูกค้ า
3 ปั จจัยแรกเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ า คือ คุณภาพของสินค้ าและบริ การที่
ลูกค้ าได้ รับ (Perceive Quality) คุณค่าของสินค้ าและบริ การที่ลกู ค้ าได้ รับ (Perceive Value) และ
ความคาดหวังของลูกค้ า (Customer Expectation) และอีก 2 ปั จจัยที่เป็ นผลจากความพึงพอใจ
ของลูกค้ า คือ การร้ องเรี ยนลูกค้ า (Customer Complaints) และความจงรักภักดีในสิน ค้ าและ
บริ ก าร (Customer Loyalty) ด้ วยหลั ก การที่ ส อดคล้ องกั บ สภาพความเป็ นจริ ง ของธุ ร กิ จ
แบบจาลองนี ้จึงเริ่มเป็ นที่แพร่หลายและมีการนาไปประยุกต์ใช้ ในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก
วิธีการวัดความพึงพอใจของลูกค้ า
การวัดความพึงพอใจของลูกค้ า สามารถวัดได้ จากตัววัดต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. อัตราการรักษาลูกค้ าเดิม (Retention Rate) เป็ นการวัดจากอัตราการรักษา
ลูกค้ าเดิม ซึง่ แสดงออกมาเป็ นค่าร้ อยละ (%) อัตราที่สงู แสดงถึงลูกค้ าเก่ าที่ยงั อยูก่ บั องค์กร ดังนัน้
ยิ่งอัตราส่วนนี ้มีค่าที่สงู มากเท่าใด จะยิ่งเป็ นผลดีต่อองค์กรมากเท่านัน้ เพราะ กลุ่มลูกค้ าเหล่านี ้
เป็ นฐานรายรับที่สาคัญ
2. การวิเคราะห์ ลูกค้ าที่ เสียไป (Lost Customer Analysis) เป็ น การตรวจสอบ
กรณี ที่ลูกค้ าหยุดซื ้อสินค้ าและบริ การขององค์กร หรื ออาจมีการไปซื ้อสินค้ าเจ้ าอื่นแทน เพื่อหา
สาเหตุที่ลกู ค้ าไม่ซื ้อสินค้ าและบริการขององค์กรอีกต่อไป
3. การวิเคราะห์จากการซื ้อซ ้า สามารถวิเคราะห์ได้ จากการซื ้อซ ้าในกลุ่มสินค้ า
เดิ ม (Up Sell) และการซือ้ ซ า้ ในกลุ่ม สิน ค้ าใหม่ (Cross Sell) ซึ่งการกระตุ้น ให้ เกิ ด การซือ้ จาก
ลูกค้ าเดิมที่อยู่กบั องค์กรจะเป็ นการเพิ่มยอดขายให้ สงู ขึ ้น (Growth Rate) ลูกค้ ากลุม่ เดิมที่มีความ
จงรักภักดีตอ่ ตราสินค้ าของงองค์กรจะตัดสินใจซื ้อง่ายและรวดเร็ว
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4. อัต ราการบอกต่ อ (Refer Rate) การบอกต่ อ นี จ้ ะเกิ ด ขึน้ จากลูก ค้ า เก่ าที่ มี
ความจงรักภักดีต่อสินค้ าและบริการขององค์กร โดยโน้ มน้ าวคนใกล้ ตวั เช่นคนในครอบครัว เพื่อน
สนิท ให้ ซื ้อสินค้ าและบริการขององค์กร
ความพึงพอใจของลูกค้ ากับผลประกอบการของบริษัท
ความพึงพอใจของลูกค้ าเกิดจากความสอดคล้ องกันระหว่างความคาดหวังของลูกค้ า
คุณภาพในสายตาผู้บริ โภคและคุณค่าหรื อ ความนิยมในสายตาของผู้บริ โภค ซึง่ สามารถวัดให้ เป็ น
รูปธรรมและประเมินได้ จากดัชนี 2 ด้ านคือ 1) ความจงรักภักดีในสินค้ าและการบริการ ซึง่ วิเคราะห์
ได้ จากอัตราการซื ้อซ ้า อัตราการรักษาลูกค้ าเดิม อัตราการบอกต่อ และ 2) การร้ องเรี ยนของลูกค้ า
ซึง่ วิเคราะห์ได้ จากจานวนข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า และจานวนลูกค้ าที่บริษัทสูญเสียไป เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
ในหลายๆ ประเทศได้ เริ่มมีการสร้ างรูปแบบ มาตรฐานการวัดความพึงพอใจของลูกค้ าเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ทงในระดั
ั้
บภาคธุรกิจ กล่าวคือ นาผลการวัดความพึงพอใจของลูกค้ าไปใช้ พฒ
ั นาสินค้ า
และระบบการให้ บ ริ ก ารที่ ต อบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ มากขึน้ และในระดับ ประเทศ
กล่าวคือ ความพึงพอใจของลูกค้ าที่มีต่อสินค้ าในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งนันเป็
้ นเครื่ อง
สะท้ อนให้ เห็นถึงแนวโน้ มการอุปโภคบริ โภคของประชากร อัตราการจ้ างงาน ผลประกอบการของ
ธุรกิจ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในอนาคต เป็ นต้ น ด้ ว ยเหตุนี ค้ วามพึ ง พอใจของลูก ค้ า จึ ง มี ค วามส าคัญ ต่ อ ผล
ประกอบการของบริษัทเพราะจะทาให้ เกิดการซื ้อซ ้า รวมถึงการบอกต่อจนเกิดลูกค้ ารายใหม่สง่ ผล
ให้ ส่วนแบ่งการตลาดของบริ ษัทเพิ่มมากขึ ้น ซึง่ นัน่ ย่อมหมายถึงผลกาไรที่บริ ษัทสามารถสร้ างขึ ้น
นัน่ เอง
(Philip Kotler: and Gary Armstrong) & Keller (2016: 153) กล่ า วว่ า ความพึ ง
พอใจโดยรวมของลูกค้ า (Total Customer Satisfaction) เป็ นการรับรู้ของบุคคลต่อการปฎิบตั ิงาน
ของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่สมั พันธ์ กบั ความคาดหวังของเขา หรื อเป็ นความรู้ สึกของบุคคลว่าพึง
พอใจหรื อไม่ พึงพอใจ ซึ่งเป็ น ผลลัพ ธ์ จากการเปรี ย บเที ยบระหว่างการรั บ รู้ ในการท างานของ
ผลิตภัณฑ์กบั ความคาดหวัง
นการติดตามและวัดความพึงพอใจของลูกค้ า
บริ ษัทหรื อองค์กรต่างๆจะต้ องมีการติดตามความพึงพอใจของลูกค้ าว่าเป็ นไปตาม
คาดหวังหรื อไม่ ด้ วยการสารวจเป็ น ระยะๆ หรื อในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเปรี ยบเที ยบกัน คู่
แข่งขัน ที่ สาคัญ หรื อทาการเปรี ยบเที ยบระหว่างกลุ่มต่างๆ เช่น ระหว่า งเพศชายกับเพศหญิ ง
ระหว่างกลุ่มอายุต่างๆ ระหว่างกลุ่มรายได้ ต่างๆ หรื อระหว่างกลุ่มการศึกษาต่างๆ เป็ นต้ น ซึ่งมี
วิธีการวัดความพึงพอใจของลูกค้ า ดังนี ้

37
1. การวัดความพึงพอใจที่เกิดจากการเปรี ยบเทียบระหว่างการรับรู้ จริ งกับความ
คาดหวัง โดยความคาดหวังของลูกค้ า (Customer expectation) หมายถึง สิ่งที่ลกู ค้ าต้ องการหรื อ
คาดหวังว่าจะได้ รับจากผลิตภัณฑ์ ความคาดหวังเกิดจากประสบการณ์ และความรู้ ในอดีตของผู้
ซื ้อ เช่น จากเพื่อน จากนักการตลาด จากข้ อมูลของผู้แข่งขัน เป็ นต้ น สมการการวัดความพึงพอใจ
ของลูกค้ า ดังนี ้
ความพึงพอใจของลูกค้ า = การรับรู้จริงของลูกค้ า – ความคาดหวังของลูกค้ า
1.1) หากการรับรู้จริงในคุณค่าผลิตภัณฑ์มากกว่าความคาดหวังของลูกค้ า แสดง
ว่าลูกค้ าพึงพอใจอย่างมาก (Very satisfied) หรื อชื่นชมยินดี (Delighted)
1.2) หากการรับรู้ จริ งในคุณค่าผลิตภัณฑ์เท่ากับความคาดหวังของลูกค้ า แสดง
ว่าลูกค้ าพึงพอใจ (Satisfied)
1.3) หากการรั บ รู้ จริ ง ในคุณ ค่า ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ อ ยกว่า ความคาดหวังของลูก ค้ า
แสดงว่าลูกค้ าไม่พงึ พอใจ (Dissatisfied)
หากนัก การตลาดเสนอข่ า วเกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เกิ น ความเป็ น จริ ง จะท าให้
ผู้บริ โภคเกิ ดความคาดหวังในผลิตภัณ ฑ์ นัน้ สูงเกิ น จริ ง และเมื่ อผู้บริ โภคพบว่าการท างานของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ นัน้ ต่ า กว่า ที่ ค าดหวัง ไว้ ก็ จ ะไม่ พึ งพอใจ ดังนัน้ สิ่ งส าคัญ ที่ จ ะท าให้ อ งค์ ก รประสบ
ความสาเร็จ คือ การนาเสนอผลิตภัณฑ์ตามผลประโยชน์จากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้ อง
กับ ความคาดหวังของผู้ซื อ้ โดยยึด หลัก การสร้ างความพึ งพอใจโดยรวมส าหรั บ ลูก ค้ า (Total
customer satisfaction) ไม่ควรสร้ างความคาดหวังให้ ลกู ค้ าสูงจนเกินไป แต่ควรหาวิธีการที่จะทา
ให้ ลกู ค้ าประทับใจ พึงพอใจอย่างมาก หรื ออย่างน้ อยที่สดุ ก็ควรทาให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจ โดย
นักการตลาดอาจใช้ วิธีการสร้ างมูลค่าเพิ่ม (Value added) ทัง้ ที่เกิดจากการผลิตและการตลาด
ตลอดจนยึด หลัก การสร้ างคุณ ภาพโดยรวม คุณ ค่ า ที่ เกิ ด จากความแตกต่า งทางการแข่ ง ขัน
(Competitive differentiation) ซึ่งคุณ ค่าที่ ส่งมอบให้ กับลูกค้ าจะต้ องมากกว่าต้ น ทุน ของลูกค้ า
(Cost) หรื อราคาสินค้ า (Price) นัน่ เอง
2. การวัด ความพึ ง พอใจโดยถื อ เกณฑ์ คุ ณ ค่ า ที่ เกิ ด จากการรั บ รู้ ของลู ก ค้ า
(Customer perceived value) ดังสมการ
คุณค่าสุทธิที่เกิดจากการรับรู้ ของลูกค้ า = ผลประโยชน์ผลิตภัณฑ์รวมในสายตา
ลูกค้ า – ต้ นทุนรวมของลูกค้ า
2.1) หากผลประโยชน์ผลิตภัณฑ์รวมในสายตาลูกค้ ามากกว่าต้ นทุนรวมของ
ลูกค้ า แสดงว่าลูกค้ าพึงพอใจอย่างมาก (Very satisfied) หรื อชื่นชมยินดี (Delighted)
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2.2) หากผลประโยชน์ผลิตภัณฑ์รวมในสายตาลูกค้ าเท่ากับต้ นทุนรวมของ
ลูกค้ า แสดงว่าลูกค้ าพึงพอใจ (Very satisfied)
2.2) หากผลประโยชน์ผลิตภัณฑ์รวมในสายตาลูกค้ าน้ อยกว่าต้ นทุนรวมของ
ลูกค้ า แสดงว่าลูกค้ าไม่พงึ พอใจ (Dissatisfied)
3. การวัดความพึงพอใจโดยใช้ แนวคิดจากทฤษฎีบรรทัดฐาน (Norm Theory)
ทฤษฎีนีจ้ ะใช้ รูปแบบของมาตรฐานเปรี ยบเทียบ โดยให้ ผ้ บู ริ โภคเปรี ยบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์
หนึง่ กับผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ ายกัน หากผลิตภัณฑ์ A เหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆก็จะเกิดความพึงพอใจ
ในผลิตภัณ ฑ์ A ในทางกลับกัน หากผลิตภัณ ฑ์ A ด้ วยกว่าผลิตภัณ ฑ์ อื่นๆก็จะเกิ ดความไม่พึง
พอใจใจผลิตภัณฑ์ A
4. การวัด ความพึ ง พอใจที่ เกิ ด ขึ น้ จากการรั บ รู้ ด้ า นการท างาน (Perceived
performance) เป็ นการประเมินความพึงพอใจจากประสบการณ์ของผู้บริโภคที่เกิดจากการทางาน
ของผลิตภัณฑ์
ปั จจัยที่มีผลต่ อความพึงพอใจของผู้บริโภค
Kotler & Keller (2016: 47) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เป็ น
กลุ่มของเครื่ องมือการตลาดขององค์กร ซึ่งเครื่ องมือทัง้ หมดต้ องใช้ ร่วมกันเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริ โภคเป้าหมาย เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งปั จจัยที่มีผลต่อความ
พึงพอใจของผู้บริโภค ได้ แก่
1. ผลิตภัณ ฑ์ (Product) ประกอบด้ วย ความหลากหลายของสิน ค้ า คุณ ภาพ
สิน ค้ า ลัก ษณะของสิน ค้ า การออกแบบสิน ค้ า ตราสิน ค้ า การบรรจุหี บ ห่ อ ขนาด บริ การ การ
รับประกัน การรับคืน เป็ นต้ น
2. ราคา (Price) ประกอบด้ วย ราคาสินค้ า ส่วนลด ส่วนยอมให้ ระยะเวลาการ
ชาระเงิน ระยะเวลาการให้ สนิ เชื่อ เป็ นต้ น
3. การจั ด จ าหน่ า ย (Place) ประกอบด้ วย ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย ความ
ครอบคลุม ความหลากหลายของสินค้ าที่คนกลางจาหน่าย ทาเลที่ตงั ้ สินค้ าคงเหลือ การขนส่ง
เป็ นต้ น
4. การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) ประกอบด้ วย การส่งเสริ มการขาย การ
โฆษณา พนักงานขาย การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง เป็ นต้ น
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ส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 4 ประการนี ้เป็ นแนวความคิดดัง้ เดิม แต่ในความเป็ น
จริ ง ของการตลาดยุ ค ใหม่ ต้ องใช้ หลั ก ของวิ วัฒ นาการของการบริ ห ารการตลาดเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจาก 4P ข้ างต้ น ดังนี ้
1. คน (People) ประกอบด้ วย พนั ก งาน ลู ก ค้ าหรื อ ผู้ บริ โ ภค พนั ก งานมี
ความสาคัญต่อความสาเร็จทางการตลาด การตลาดจะดีได้ หรื อไม่ขึ ้นอยูก่ บั บุคคลในองค์กรซึง่ เป็ น
การตลาดภายใน พนั ก งานในองค์ ก รต้ อ งมี ค วามสามารถที่ จ ะใช้ เครื่ อ งมื อ การตลาดด้ ว ย
นอกจากนี ้ นักการตลาดจะต้ องทาความเข้ าใจกลุม่ ผู้บริโภคที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายด้ วย
2. กระบวนการ (Process) เป็ น สิ่งที่ สะท้ อนถึงความคิด สร้ างสรรค์ วินัย และ
โครงสร้ างที่ นามาสู่การบริ หารการตลาด นักการตลาดต้ องมีการวางแผนและตัดสินใจ รวมถึง
สร้ างสรรค์ แ นวคิ ด ทางการตลาดให้ เกิ ด ความสัม พัน ธ์ อัน ดี กับ ลูก ค้ า ในระยะยาว และสร้ าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้ กบั ผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
3. โปรแกรม (Program) สะท้ อนถึงกิจกรรมที่ มุ่งที่ ผ้ ูบริ โภค ประกอบด้ วย การ
สื่อสารออนไลน์หรื อการสื่อสารแบบอื่นทังแบบดั
้
งเดิ
้ มและแบบใหม่ กิจกรรมเหล่านี ้จะต้ องบูรณา
การเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตา่ งๆของธุรกิจ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้ า
นภดล ร่ ม โพธิ์ (2554) กล่าวว่า ความภัก ดี ข องลูก ค้ า (Customer loyalty) เป็ น ระดับ
ความสัมพันธ์ที่ลกู ค้ ามีตอ่ บริ ษัท ซึง่ ลูกค้ าที่มีความภักดีตอ่ บริ ษัทจะไม่สนใจสินค้ าหรื อบริ การจาก
คู่แข่งรายอื่น ไม่ว่าจะคู่แข่งจะมีสินค้ าหรื อบริ การเป็ นเช่นไร ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ จากความ
น่าจะเป็ นในการกลับมาซื ้อซ ้าสินค้ าหรื อบริการในอนาคต โดยปั จจัยที่สาคัญปั จจัยหนึ่งที่สง่ ผลต่อ
ความภักดีของลูกค้ านัน้ คือ ความพึงพอใจของลูกค้ า (Customer satisfaction) หากลูกค้ ามีความ
พึงพอใจในสินค้ าหรื อบริการของบริษัทมาก ก็จะทาให้ ลกู ค้ าเกิดความภักดีตอ่ บริษัทมากเช่นกัน
การวัดความภักดีของผู้รับบริการ
Zeithaml V Parasuraman A & Berry L (1985) ได้ ร่วมกันพัฒนาการวัดความภักดี
ของผู้รั บ บริ ก ารจากมาตรวัด Behavioural Intentions Battery โดยมาตรวัด นี ม้ ี ก รอบแนวคิ ด
เกี่ยวกับ การวัดความตังใจของผู
้
้ รับบริ การ (Behavioral intention) ในบริ บทของธุรกิจบริ การ ซึ่ง
สามารถนาไปใช้ วดั ว่าลูกค้ ามีความจงรักภักดีกบั องค์กรธุรกิจที่ใช้ บริ การอยู่มากน้ อยเพียงใด ได้
เช่นกัน ประกอบด้ วยมิติ 4 มิติ ได้ แก่ (ชาญณรงค์ โชคบารุงสุข. 2552)

40
1. พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of mouth communications) คือการพูดถึงสิ่งที่
ดีเกี่ยวกับผู้ให้ บริ การและการบริ การ แนะนาและกระตุ้นให้ คนอื่นสนใจและใช้ การบริ การนัน้ โดย
วัดจากคาถามต่อไปนี ้
1.1 ลูกค้ าพูดในสิ่งที่ดีเกี่ยวกับองค์กรบริการกับผู้อื่นหรื อไม่
1.2 ลูกค้ าแนะนาองค์กรให้ กบั ผู้อื่นที่มาขอคาปรึกษาหรื อไม่
1.3 ลูกค้ าสนับสนุนคนรู้จกั ให้ ใช้ บริการขององค์กรหรื อไม่
2. ความตังใจที
้ ่จะซื ้อ (Purchase intention) คือ การเลือกการบริ การนัน้ ๆ เป็ น
ตัวเลือกแรก ซึ่งสิ่งนีส้ ามารถสะท้ อนนิสยั เกี่ ยวกับการเปลี่ยนการบริ การได้ โดยวัดจากคาถาม
ต่อไปนี ้
2.1 ลูกค้ าพิจารณาตราสินค้ าขององค์กรเป็ นรายแรกหรื อไม่
2.2 ลูกค้ าใช้ บริการต่างๆ ขององค์กรมากขึ ้นในปี ตอ่ มาหรื อไม่
2.3 ลูกค้ าใช้ บริการต่างๆ ขององค์กรน้ อยลงในปี ตอ่ มาหรื อไม่
3. ความอ่ อ นไหวต่ อ ปั จ จัย ราคา (Price sensitivity) คื อ การที่ ผ้ ู บ ริ โภคไม่ มี
ปั ญหาในการที่ผ้ ใู ห้ บริการขึ ้นราคาและผู้บริโภคยอมจ่ายมากกว่าผู้ให้ บริการอื่น หากการบริการนัน้
สามารถตอบสนองความพึงพอใจได้ โดยวัดจากคาถามต่อไปนี ้
3.1 ลูกค้ าจะไปใช้ บริ การบางส่วนจากองค์กรอื่นที่ให้ ราคาน่าสนใจกว่าบ้ าง
หรื อไม่
3.2 ลูกค้ าจะเปลี่ยนไปใช้ บริ การทังหมดจากองค์
้
กรอื่นที่มีราคาน่าสนใจกว่า
หรื อไม่
3.3 ลูกค้ ายินยอมที่จะจ่ายมากขึ ้นให้ กับองค์กรปั จจุบนั ซึ่งใช้ บริ การอยู่ แม้
จะต้ องจ่ายในราคาที่สงู กว่าที่จะต้ องจ่ายให้ กบั องค์กรอื่นหรื อไม่
4. พฤติกรรมการร้ องเรี ยน (Complaining behaviour) คือ การร้ องเรี ยนเมื่อเกิด
ปั ญหา อาจจะร้ องเรี ยนกับผู้ให้ บริ การ บอกต่อคนอื่น ส่งเรื่ องไปยังหนังสือพิมพ์ ส่วนนี ้เป็ นการวัด
ถึงการตอบสนองต่อปั ญหาของผู้บริโภค โดยวัดจากคาถามต่อไปนี ้
4.1 ลูกค้ าจะเปลี่ยนไปใช้ บริ การขององค์กรอื่นทันทีหากประสบปั ญ หากับ
องค์กรที่ ใช้ บริการอยูห่ รื อไม่
4.2 ลูกค้ าจะติกับลูกค้ ารายอื่นเมื่อประสบปั ญ หากับองค์กรที่ ใช้ บริ การอยู่
หรื อไม่
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4.3 ลูกค้ าจะติกบั หน่วยงานภายนอกต่างๆเมื่อประสบปั ญหากับองค์กรที่ใช้
บริการอยูห่ รื อไม่
Belch & Belch (2015: 768) กล่ า วว่ า ความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า (Brand loyalty)
หมายถึง ความพึงพอใจที่สม่าเสมอ เป็ นความชอบของผู้บริ โภคที่มีต่อตราซึ่งมีผลต่อการซื ้อตรา
นันซ
้ ้าอย่างต่อเนื่อง หากผู้บริโภคมีความภักดีตอ่ ตราสินค้ าสูง เรี ยกว่า มีทศั นคติที่ดีตอ่ ตราสินค้ า
การวัดความความภักดี (Measurement of Loyalty)
การวัดความภักดี มี 3 วิธี ดังนี ้
1. ด้ านพฤติกรรม เป็ นการวัดพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ ซ ้า ซื ้ออย่างต่อเนื่อง
การอุปถัมถ์ หรื อความน่าจะเป็ นของการซื ้อ ความถี่ในการซื ้อ โดยคิดเป็ นสัดส่วนของส่วนครอง
ตลาด
2. ด้ านทัศนคติ เป็ นการวัดความรู้สกึ หรื อทัศนคติที่ดีตอ่ ผลิตภัณฑ์ เป็ นการแสดง
ความภักดีในรูปของความผูกพันด้ านจิตวิทยาหรื อความพอใจ
3. การใช้ ประกอบกัน เนื่องจากระดับความภักดีที่แท้ จริ งนัน้ ผู้บริ โภคจะต้ องมี
ทัศนคติที่พอใจต่อตราร่วมกับมีพฤติกรรมการซื ้อซ ้าด้ วย
ปั จจัยที่มีผลต่ อความภักดี
1. ความพึ ง พอใจของลูก ค้ า (Customer Satisfaction) โดยปกติ แ ล้ ว ลูก ค้ า มัก จะ
พัฒนาความเชื่อเดิมที่มีอยูใ่ ห้ กลายเป็ นความคาดหวังกับสิ่งที่จะเกิดขึ ้นหรื อได้ รับก่อนการตัดสินใจ
ทาอะไรลงไป ความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นสิง่ ที่ได้ รับหลังจากการซื ้อสินค้ าหรื อเป็ นการประเมินผล
จากการซื ้อสินค้ าไปแล้ ว ดังนัน้ เป้าหมายของการวัดผลและบริการความพึงพอใจของลูกค้ าในการ
สะสมประสบการณ์ ของลูกค้ าผ่านตราสินค้ า สินค้ า องค์กร หรื อสถานที่ขายสินค้ า ทาให้ นกั การ
ตลาดต้ องพยายามที่จะเข้ าใจในเรื่ องนีโ้ ดยสร้ างความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง และการ
กระทาของสินค้ านันให้
้ มีช่องว่างน้ อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยพยายามสร้ างความพอใจผ่านสิ่งที่
เหนือความคาดหวังก่อนการซื ้อสินค้ า ซึ่งจะส่งผลต่อความภักดีของลูกค้ าที่มีต่อตราสินค้ า ปกติ
แล้ วช่องว่างดังกล่าวของแต่ละบุคคลนัน้ มักจะมีความแตกต่างกัน ซึง่ นักการตลาดหลายคนทราบ
ดีว่าลูกค้ ามีความอดทนต่อความคาดหวัง และความพึงพอใจอย่างจากัด หากจะถามว่าแล้ วทาไม
ผู้ภกั ดีเหล่านันจึ
้ งต้ องเปลี่ยนตราสินค้ าที่ตนเองภักดีนนมี
ั ้ เท่าๆ คู่แข่ง พฤติกรรมดังกล่าว ขึน้ อยู่
กับความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กรว่ามีมากน้อยแค่ไหนด้วย ปกติแล้วลูกค้ามักชอบอะไรที่
หลากหลาย และมีคล้ายคลึงกับ สิง่ ที่เคยมีอยู่คนทัวไปมั
่
กจะแสวงหาประสบการณ์ ใหม่เสมอ
เพราะว่าเขามักจะได้รบั อะไรทีน่ ้อยและมีความพึงพอใจจากสินค้าเดิมๆ ดังนัน้ นักการตลาดต้อง
สร้างความแปลกใหม่และสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าให้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
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2. ความเชื่อถือและความไว้ ใจ (Trust) เป็ นปั จจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกัน
และกัน ความสัมพันธ์ จากอารมณ์ ความไว้ วางใจจะยังคงอยู่ก็ต่อเมื่อบุคคลมีความมัน่ ใจ ความ
ไว้ ใจจะช่วยลดความไม่แน่นอน ความเสี่ยงและความระมัดระวังของกระบวนการความคิดในการ
ตอบสนองอย่างทัน ที ทัน ใดที่ มี ต่อตราสิน ค้ า หรื ออาจหมายถึงการที่ มีลูกค้ ามี ความเชื่ อมั่น ต่อ
นักการตลาดว่าเป็ น คนที่ น่ าเชื่ อถื อและมี ความซื่อสัตย์ สาหรับ พนักงานขายนัน้ ลูกค้ ามี ความ
เชื่อมัน่ ในความจริ งใจ ตรงไปตรงมาและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้ า ถ้ ามีการจัดส่งสินค้ าก็มีความ
มัน่ ใจว่าสินค้ าจะถูกส่งไปถึงมือตามเวลาที่กาหนด ดังนัน้ นักการตลาดที่ต้องการจะสร้ างความ
ไว้ วางใจกับลูกค้ าจะต้ องรักษาความซื่อสัตย์ต่อคาพูดตนเองตลอดจนยึดมัน่ ในคาสัญญาที่มีต่อ
ลูกค้ าให้ ได้
3. ความเชื่อมโยงผูกพันกับอารมณ์ (Emotional Bonding) การที่ผ้ บู ริโภคมีทศั นคติที่
ดีต่อตราสินค้ า นั่นหมายถึงความผูกพันที่มีต่อตราสินค้ าหรื อมีการติดต่อเป็ นประจากับองค์กร
และทาให้ เขาเหล่านัน้ มี ความชื่ น ชอบต่อองค์ กรนั่น เอง โดยสิ่งเหล่านี จ้ ะสะสมเป็ น คุณ ค่าหรื อ
ทรั พ ย์ สิ น ของตราสิ น ค้ า (Brand Equity) ซึ่ ง เกิ ด จากประโยชน์ ข องสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่
นอกเหนือจากบทบาทหน้ าที่ของตราสินค้ าเพียงลาพัง ทาให้ การบริ หารความสัมพันธ์ ของลูกค้ า
ต้ องเข้ ามามีบทบาท และมีอิทธิพลเหนือจากความคิดของผู้บริ โภคและสร้ างความรู้ สึกที่ใกล้ ชิด
ผูกพันกับลูกค้ า ผ่านความไว้ วางใจนัน่ เอง การบริ หารความสัมพันธ์ กับลูกค้ าต้ องพยายามสร้ าง
ความเชื่อมโยงทางอารมณ์ กับระบบเทคโนโลยีให้ กลมกลืนกันเพื่อสร้ างการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์
(Customer Relationship Management: CRM) การติ ด ต่ อ ที่ มี พ ลัง อ านาจอย่ า งมากระหว่ า ง
กระบวนการสร้ างความสัมพันธ์และผลของพฤติกรรมอย่างเต็มใจที่จะซื ้อสินค้ าความเป็ นมิตรและ
ปฏิสมั พันธ์ของบุคคลมีผลต่อตราสินค้ าและองค์กร
4. ลดทางเลือกและนิสยั (Choice Reduction and Habit) ปกติลกู ค้ ามีแนวโน้ มของ
ธรรมชาติ ที่ จ ะลดทางเลื อ กอยู่แ ล้ ว ซึ่ง มัก ไม่ เกิ น 3 ทางเลื อ ก คนมัก รู้ สึก มี ค วามสุข กับ ความ
คล้ ายคลึงในเรื่ องของตราสินค้ า และสถานการณ์ ที่เป็ นที่ร้ ู จกั กันดี ซึ่งได้ รับจากในอดีต ปั จจุบนั
และอนาคต ส่วนของความภักดีของลูกค้ า อย่างเช่นการไม่เปลี่ยนยี่ห้อ คือพื ้นฐานของการสะสม
ประสบการณ์ตลอดเวลา ด้ วยการกระทาซ ้าๆกับตราสินค้ า ร้ านค้ า และบริ ษัท ในการพัฒนานิสยั
ซึง่ เป็ นผลที่เกิดอย่างต่อเนื่อง เช่น การไปซูเปอร์ มาร์ เก็ตเดิมๆบ่อยครัง้ การทาอะไรที่เปลี่ยนแปลง
ใหม่นัน้ ย่อมนามาซึ่งต้ นทุนและความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงอันเกิดจากการซื ้อสินค้ าที่ ไม่
คุ้นเคย ลูกค้ ามักจะคิดว่าตราสินค้ าใหม่ไม่ดีเท่าตราสินค้ าเดิมๆที่เคยใช้ มาก่อน และก็เชื่อว่าเพื่อน
ของเขาก็คิดเหมือนๆกันกับเขาในเรื่ องดังกล่าว
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5. ประวั ติ ข องบริ ษั ท ผู้ ผลิ ต สิ น ค้ า (History of Company) การสร้ างลั ก ษณะที่
แตกต่าง ประกอบกับสิ่งอื่นๆซึง่ เกิดระหว่างพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าและประวัติการติดต่อกับองค์กร
และภาพลักษณ์นนส่
ั ้ งผลต่อความภักดีในตราสินค้ าทังสิ
้ ้น ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรก็คือการรับรู้
เกี่ยวกับองค์กรในภาพรวม ซึ่งสามารถมีภาพลักษณ์ ที่ชื่นชอบบนความภักดีของลูกค้ า สร้ างการ
ตอบสนองเป็ นนิสยั ต่อองค์กรและตราสินค้ า การรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์และประวัติขององค์กรมี
ผลต่อความตังใจ
้ ความภักดีและการซื ้อสินค้ าของลูกค้ า แม้ ว่าผู้บริ โภคจะเกิดความภักดี (Brand
Loyalty) ในตราสินค้ า แล้ วก็ตาม แต่ธุรกิ จควรท าให้ ตราสินค้ านัน้ มี ลักษณะเป็ น ตราสินค้ าที่ มี
คุณค่า (Brand Equity) เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความมัน่ ใจถ้ าตัดสินใจซื ้อซ ้า เพราะประสบการณ์การ
ใช้ สินค้ าน่าพึงพอใจ ดังนัน้ การสร้ างคุณค่าในตราสินค้ าจึงต้ องใช้ เวลายาวนาน โดยให้ สิ่งที่ดีต่อ
ผู้บริ โภค และถ้ าสร้ างได้ จริ งๆ ธุรกิจจะมีชื่อเสียงสามารถรักษาลูกค้ าเก่าและเพิ่มลูกค้ าใหม่ได้
โดยง่าย
จากบทความรวมไปถึงงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องแสดงให้ เห็นว่า ภาพลักษณ์ ของบริ ษัท
และความพึงพอใจ มีผลต่อความภักดีของลูกค้ าที่มีตอ่ สินค้ าหรื อบริษัทนันๆ
้ ดังต่อไปนี ้
จากบทความของธี รพันธ์ โล่ห์ทองคา. “เคล็ดลับการสร้างความภักดี ในตราสิ นค้า ”
[ออนไลน์]. เข้ าถึงได้ จาก http://www.nidambe11.net/ekonomiz แสดงให้ เห็นว่า ภาพลักษณ์ของ
องค์การ มีผลต่อความภักดีของลูกค้ าที่มีตอ่ สินค้ าหรื อบริษัทนันๆ
้ โดยภาพลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต
สินค้ า คือ การสร้ างลักษณะที่แตกต่างประกอบกับสิ่งอื่นๆ ซึง่ เกิดระหว่างพฤติกรรมการซื ้อสินค้ า
ประวัติการติดต่อกับองค์กร และภาพลักษณ์ขององค์กรนัน้ ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้ าทังสิ
้ ้น
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ก็คือ การรับรู้เกี่ยวกับองค์กรในภาพรวม ซึง่ สามารถสร้ างความชื่นชอบ
บนความภัก ดี ข องลูก ค้ า สร้ างการตอบสนองเป็ น นิ สัย ต่อ องค์ ก รและตราสิ น ค้ า การรั บ รู้
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ และประวัติขององค์กร มีผลต่อความตังใจ
้ ความภักดี และการซื ้อสินค้ าของ
ลูกค้ า
ข้ อมูลเกี่ยวกับตราสินค้ า Zara
ตราสินค้ า Zara ก่อตังโดย
้ อแมนซิโอ ออร์ เทกา (Amancio Ortega) ชาวสเปนวัย 81 ปี
เกิดที่เมืองเลออน (Léon) ทางตอนเหนือของประเทศสเปน โดยเป็ นบุครคนสุดท้ องในบรรดาพี่น้อง
4 คน ตอนอายุ 14 อแมนซิโอและครอบครัวได้ ย้ายไปอยู่เมืองอาโกรุญญา ทางภาคตะวันตกเฉียง
เหนือของประเทศสเปน เนื่องจากบิดาต้ องไปทางานให้ การรถไฟ ด้ วยฐานะที่ยากจน อแมนซิโอจึง
ตัดสินใจลาออกจากโรงเรี ยนมัธยมในช่วงนัน้ และเริ่ มรับจ้ างเป็ นช่างเย็บเสื ้อผ้ า ซึ่งเขาได้ เริ่ มฝึ ก
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ทักษะต่างๆ และเรี ยนรู้ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเสื ้อผ้ าแบบเบื ้องต้ น ตังแต่
้ นนั ้ เป็ นต้ นมา ต่อมาในปี
1972 อแมนซิโอก็ได้ ก่อตังบริ
้ ษัท Confecciones Goa ที่เขามีไอเดียในการรวมตัวผู้หญิ งนับร้ อย
ชีวิตในเมืองนันมาเป็
้
นช่างตัดเย็บเสื ้อผ้ า

ภาพประกอบ 6 อแมนซิโอ ออร์ เทกา (Amancio Ortega) ผู้ก่อตัง้ Zara
ที่ ม า: คริ ส ตอฟเฟอร์ สเวนซัน . (2560). ถอดรหัส Zara กับ ความส าเร็ จ บนเส้ น ทาง
มหาอานาจแห่งแฟชัน่ . (ออนไลน์)
อแมนซิโอเป็ นคนมองการณ์ไกลและไม่อยากเป็ นเพียงผู้ผลิต -ส่งออกเพียงอย่างเดียว ใน
ปี 1975 เขาจึงตัดสินใจเปิ ดร้ านค้ าเป็ นของตัวเองที่เมืองอาโกรุ ญญา โดยตังใจจะใช้
้
ชื่อ ‘Zorba’
ตามชื่อหภาพยนตร์ โปรดของเขาเรื่ อง ‘Zorba the Greek’ แต่บงั เอิญมีบาร์ อยู่ในละแวกเดียวกันที่
ใช้ ชื่อ Zorba อยู่แล้ ว เขาเลยเปลี่ยนชื่อเป็ น Zara เหตุผลที่ใช้ ชื่อนี ้แทน เนื่องจากเขาซื ้อตัวอักษร
เตรี ยมมาติดหน้ าร้ านเป็ นที่เรี ยบร้ อย และเพื่อประหยัดงบประมาณ เขาจึงเลือกถอดอักษรตัว O
และ B ออก แล้ วซื ้อตัวอักษร A เพิ่มเข้ ามาแค่ตวั เดียว
Zara ถื อได้ ว่าประสบความสาเร็ จอย่างรวดเร็ ว โดยมี ห ลักในการผลิตเสื อ้ ผ้ าที่ อิงกับ
กระแส เทรนด์โลกในราคาที่ย่อมเยา ในปี 1983 Zara เริ่ มขยายธุรกิจและเปิ ดสาขาใหม่ๆ ทั่ว
ประเทศสเปน และในปี 1988 ก็มีการเปิ ดสาขาแรกนอกประเทศที่ประเทศโปรตุเกส ก่อนที่จะข้ าม
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น า้ ข้ ามทะเลไปเปิ ดที่ มหานครนิ วยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กาที่ ถนน Lexington Avenue ในปี
1989 และที่กรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศสในปี 1990 โดยทุกวันนี ้ Zara มีร้านค้ าทัว่ โลก 93 ประเทศ
กว่า 2,232 สาขา พร้ อมออนไลน์ช็อปใน 45 ประเทศ
สาหรับโซนเอเชีย Zara ได้ เปิ ดร้ านที่กรุ งโตเกียวในปี 1998 และขยายตัวมาเป็ น 1,627
สาขาทัว่ ทวีปเอเชีย ส่วนในประเทศไทยได้ เปิ ดสาขาแรกที่กรุ งเทพฯ ในปี 2006 ซึ่งปั จจุบนั มีร้าน
ทังหมด
้
11 สาขา รวมถึงร้ าน Zara Home อีก 2 สาขา และเพิ่งมีการเปิ ดตัวออนไลน์ช็อปเมื่อช่วง
ต้ นปี ที่ผา่ นมา เพื่อเป็ นการขยายช่องทางการซื ้อสินค้ า ท่ามกลางกระแสของโซเชียลมีเดียที่เปลี่ยน
บริ บทการใช้ จ่ายอย่างสิ ้นเชิง นอกจากนี ้ยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ คนในทุกจังหวัดมีสิทธิ์ได้ สงั่ เสื ้อ
ของ Zara แบบไม่ต้องรอ
โครงสร้ าง Zara และบริษัทพ่ อ Inditex
รูปแบบโครงสร้ างกิจการ Zara ก็เป็ นอีกหนึ่งจุดที่น่าศึกษา โดยทุกวันนี ้แบรนด์ Zara อยู่
ภายใต้ กลุ่ม Inditex ที่ก่อตังเมื
้ ่อปี 1985 ปั จจุบนั มีทงั ้ หมด 8 แบรนด์ อาทิ Pull&Bear, Bershka
และ Massimo Dutti ที่เป็ นการซื ้อกิจการมาในปี 1991
ปั จจุบนั Inditex มีทงั ้ หมด 7,385 ร้ านค้ าทั่วโลก และกลายเป็ นหนึ่งในบริ ษัทเสื ้อผ้ าค้ า
ปลีกที่มีมลู ค่าสูงที่สดุ ในโลก พร้ อมพนักงานมากกว่า 162,000 คน
สานักงานใหญ่ของ Inditex (รวมถึง Zara) ตังอยู
้ ่ในย่าน Arteixo เมืองอาโกรุญญา ซึง่ มี
ขนาดเท่ากับโรงเก็บเครื่ องบิน กว้ างขวางกว่า 600,000 ตารางเมตร ภายในมีการแบ่งพืน้ ที่เป็ น
หลายภาคส่วน รวมไปถึงโรงอาหารพนักงานที่อแมนซิโอชอบมานัง่ กินข้ าวกับพนักงานอยูบ่ อ่ ยครัง้
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ภาพประกอบ 7 สานักงานใหญ่ Inditex
ที่ ม า: คริ ส ตอฟเฟอร์ สเวนซัน . (2560). ถอดรหัส Zara กับ ความส าเร็ จ บนเส้ น ทาง
มหาอานาจแห่งแฟชัน่ . (ออนไลน์)
สาหรับทีมงาน Zara จะทางานในโซนที่ชื่อ ‘The Cube’ ซึง่ มีโรงงานผลิตเสื ้อผ้ ามากกว่า
11 แห่ง ภายในระยะทาง 16 กิโลเมตร โดยทาการเชื่อมต่อกับจุดจัดส่งสินค้ าผ่านอุโมงค์ที่สร้ าง
ขึ ้นมาพิเศษ ส่วนแผนกอื่นๆ ก็มีทงที
ั ้ มช่างภาพและสไตลิสต์เพื่อถ่ายภาพลุคบุ๊กและลงเว็บไซต์ทกุ
วัน โดยมีบรรดาผู้จดั การที่จะเป็ นศูนย์กลางในการประสานงานและสื่อสารกับตลาดที่ตวั เองดู แล
พวกเขาต้ องดูว่าอะไรขายได้ -ไม่ได้ ลูกค้ าต้ องการอะไร ซึง่ ในห้ องทางานก็จะมีข้อมูลแสดงผลบน
จอคอมพิวเตอร์ รายงานตลอดเวลาแบบ Real-Time
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ภาพประกอบ 8 Technological Center ที่สานักงานใหญ่ Inditex
ที่ ม า: คริ ส ตอฟเฟอร์ สเวนซัน . (2560). ถอดรหัส Zara กับ ความส าเร็ จ บนเส้ น ทาง
มหาอานาจแห่งแฟชัน่ . (ออนไลน์)
ฐานผลิต ของ Zara และบริ ษั ท Inditex ไม่ ได้ อ ยู่แ ค่ที่ ป ระเทศสเปนอย่างเดี ย ว มี ก าร
กระจายการผลิตไปทั่วโลกเพื่อช่วยต้ นทุนและขยายแรงงาน ซึ่งขณะนีม้ ีฐานการผลิตในโรงงาน
6,959 แห่ง อยู่ใน 53 ประเทศ และมีการผลิตเสื ้อผ้ ามากกว่า 948 ล้ านชิ ้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า
ป้าย Zara จะมี เขีย นทัง้ Made in Spain, Made in Portugal, Made in Morocco หรื อ Made in
Vietnam ซึง่ ในปั จจุบนั Zara มีโรงงานผลิตมากกว่า 134 แห่ง ในประเทศเวียดนาม
แม้ จะเพิ่งเปิ ด Zara สาขาแรกในเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามเมื่อปี ที่แล้ ว แต่ประเทศ
ที่มีโรงงานผลิตของ Zara และ Inditex มากถึง 125 แห่งอย่างประเทศกัมพูชากลับไม่มีร้านค้ าของ
Zara เลย ส่วนในประเทศไทยไม่มีโรงงานผลิต แต่มีร้านค้ า 11 สาขา
ด้ านการออกแบบเสือ้ ผ้ าและการจัดสรรร้ าน
ในส่ว นของการออกแบบ (Design) ทาง Inditex มี ที ม ออกแบบมากกว่า 700 คน ซึ่ง
สัดส่วนของดีไซเนอร์ Zara ถือว่าใหญ่ที่สดุ ดีไซเนอร์ แต่ละคนจะต้ องศึกษาเทรนด์ที่กาลังมาแรง
และดูวา่ สินค้ าไหนเหมาะกับกลุม่ ตลาดใด เพราะ Zara ไม่ได้ มีรายการเหมือนกันทุกสาขา เช่น ใน
โซนเอเชียก็ไม่เหมาะที่จะจัดจาหน่ายพวกโค้ ตตัวหนาสาหรับฤดูหนาว แต่อาจมีเสื ้อกันหนาวแบบ
บางมากกว่า ความน่าทึ่งคือ รายการสินค้ า 1 รายการของ Zara ใช้ เวลาแค่สองอาทิตย์ในการ
ออกแบบและผลิตออกมาขายหน้ าร้ าน ประเด็นนี ้ได้ สร้ างความหนักใจให้ แบรนด์เสื ้อผ้ าหลายแบ
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รนด์ที่ต้องปรับกลยุทธ์ในการจัดจาหน่ายสินค้ าให้ ทนั ความต้ องการของผู้บริ โภคซึง่ ต้ องการสินค้ า
อย่างเร่งด่วน

ภาพประกอบ 9 แผนกถ่ายแบบ
ที่ ม า: คริ ส ตอฟเฟอร์ สเวนซัน . (2560). ถอดรหัส Zara กับ ความส าเร็ จ บนเส้ น ทาง
มหาอานาจแห่งแฟชัน่ . (ออนไลน์)
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการวิพากษ์ วิจารณ์อยู่บ่อยครัง้ เกี่ยวกับสินค้ ามีความคล้ ายกับแบ
รนด์ไฮเอนด์ และเป็ นเหมือนการละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคล รวมถึงความคิดสร้ างสรรค์ ประเด็นนีก้ ็
กลายเป็ นที่ถกเถียงอยูบ่ อ่ ยครัง้ แต่ถ้าเราอยากให้ คนสนุกกับแฟชัน่ หลงรักกับแฟชัน่ และเอาสไตล์
จากรันเวย์ไปปรับใช้ ในลุคชีวิตประจาวัน การมีตวั เลือกอย่าง Zara ก็สาคัญ เพราะทุกคนไม่ได้ มี
กาลังทรัพย์มากพอที่จะออกไปซื ้อกระโปรงประดับโลหะตัวละ 30,000 บาท เดรสลายพิมพ์ดอกไม้
ตัวละ 80,000 บาท หรื อรองเท้ าคู่ละ 50,000 บาท แถมหลายไอเท็มบนรันเวย์ ไม่ว่าจะเป็ นปารี ส
หรื อมิลานก็มีการรังสรรค์และได้ แรงบันดาลใจจากรูปทรงหรื อดีไซน์ของดีไซเนอร์ ยคุ ก่อนๆ มาปรับ
ใช้ เช่นกัน เพราะเป็ นเรื่ องปกติว่าในหนึง่ ซีซนั 15 แบรนด์ก็อาจจะผลิตไอเท็มออกมาเหมือนกัน เช่น
ชุดสูทสีน ้าเงินที่แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งทาออกมา ซึ่งคงไม่ได้ ผิดร้ ายแรงถ้ า Zara จะมีสทู สีน ้าเงิน
เช่นกัน
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ภาพประกอบ 10 สินค้าตรา Zara
ที่ ม า: คริ ส ตอฟเฟอร์ สเวนซัน . (2560). ถอดรหัส Zara กับ ความส าเร็ จ บนเส้ น ทาง
มหาอานาจแห่งแฟชัน่ . (ออนไลน์)
อีกหนึง่ ปั จจัยสาคัญของ Zara ที่มีการโฟกัสเป็ นพิเศษก็คือการจัดหน้ าร้ าน ซึง่ สาคัญมาก
ในยุคนี ้ที่ต้องดึงดูดผู้บริโภคให้ เดินเข้ าไปจับจ่าย โดยทางสานักงานใหญ่จะมีการทา Mockup ร้ าน
ขึน้ มา และครี เอต Window Display ดูว่าสิน ค้ าหมวดไหนควรอยู่ตรงไหน และลงรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับหุ่นโชว์สินค้ าว่าควรไฮไลต์ไอเท็มไหนในแต่ละตลาด พอจัดร้ านตัวอย่างเสร็ จ ก็จะมีการ
ถ่ายรู ปและส่งไปยังผู้จดั การร้ านในแต่ละภูมิภาคเพื่อไปทางานต่อกับทีม Visual Merchandising
ในการจัดร้ านตามตัวอย่าง แต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนบางส่วนที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุม่ ลูกค้ าได้
อะไรคือเหตุผลที่ทาให้ คนเดินเข้ า Zara อยู่ตลอดเวลา?
Zara ฉลาดในการวางจาหน่ายสินค้ าในรู ปแบบ ‘Drop’ หรื อการหยอดสินค้ าไปเรื่ อยๆ
โดยจะมีสินค้ าใหม่เข้ าร้ านอาทิตย์ละสองครัง้ และแต่ละชิ ้นจะมีจานวนจากัดเพื่อให้ คนอยากซื ้อ
สินค้ าในทันที เพราะกลัวของหมด และไม่ต้องคิดว่า “เดี๋ยวค่อยรอเซลล์ก็ได้ ” ซึ่งต่างจากแบรนด์
อื่นๆ ที่วางหนึง่ คอลเล็กชันจานวนเยอะๆ ทีเดียวไปเลย

50
กลยุทธ์ ทางการตลาดของ Zara ใช้ ไม่เหมือนใคร โดยทางแบรนด์แทบจะไม่มีการลงทุน
จัด อีเวนต์ ลงโฆษณาในสื่อใดๆ หรื อมีคอลเล็กชันพิเศษทากับแบรนด์หรื อดีไซเนอร์ คนอื่นเพื่อให้
เกิดกระแส นัน่ อาจเป็ นหนึง่ ในเหตุผลหลักว่าทาไมสื่อต่างๆ จะไม่คอ่ ยมีการลงสินค้ าของ Zara
แต่ ส่ ว นที่ Zara จะมี ก ารลงทุน กลับ เป็ น พวกแคมเปญและคี ย์ วิ ช วลต่ า งๆ ที่ จ ะจ้ า ง
ช่างภาพระดับตานานอย่างสตีเวน ไมเซล (Steven Meisel) หรื อ จอช โอลินส์ (Josh Olins) มาทา
ให้ ซึง่ ราคาที่ช่างภาพเหล่านี ้ คานวณสาหรับแบรนด์ระดับ Fast Fashion อย่าง Zara ก็ทาให้ เขามี
รายได้ มหาศาล

ภาพประกอบ 11 แคมเปญทีร่ ว่ มกับช่างภาพสตีเวน ไมเซล
ที่มา: คริสตอฟเฟอร์ สเวนซัน . (2560). ถอดรหัส Zara กับความสาเร็จบนเส้นทาง
มหาอานาจแห่งแฟชัน.่ (ออนไลน์)
แต่หนึ่งในปั ญหาที่แบรนด์ระดับ Fast Fashion อย่าง Zara มักเจอคือ เรื่ องของคุณภาพ
เสื ้อผ้ า วัสดุที่นามาใช้ และการจ้ างแรงงานในราคาที่ต่ากว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะในประเทศที่
กาลังพัฒ นา ซึ่งนั่น คือเหตุผลที่ ว่า ท าไม H&M ต้ องผลักดัน กลุ่มสิน ค้ า Conscious Collection
หรื อ Uniqlo ที่มีการทาสินค้ าเดนิมที่เมืองลอสแอนเจลิสภายใต้ Denim Innovation Center
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สาหรับ Zara เองก็ได้ มีการร่วมมือกับองค์กร Fur Free Alliance ในการไม่ใช้ ขนสัตว์จริ ง
ในสินค้ าใดๆ และยังมีการผลักดันความเท่าเทียมในหมู่พนักงานไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องเพศ เชือ้ ชาติ
หรื อ สี ผิ ว โดยมี ก ารท างานภายใต้ กรอบ United Nations Universal Declaration of Human
Rights และยังเป็ นพันธมิตรกับหลายกลุ่ม เช่น Open Business ที่โฟกัสแรงงานกลุ่ม LGBT เป็ น
หลัก
ส่วนอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ Zara เพิ่งพัฒนาคือ Shape The Invisible Project ที่มีการจัดส่ง
เสื ้อผ้ าที่เหลือจากร้ านหรื อโรงงาน ไปให้ นกั เรี ยนแฟชัน่ ในมหาวิ ทยาลัย เช่น Parsons ในนิวยอร์ ก
ซึง่ เป็ นหนึ่งในวิธีช่วยเรื่ องรี ไซเคิลและยังช่วยเด็กนักเรี ยนที่ต้องแบกรับค่าใช้ จ่ายที่สงู ในการต้ องซื ้อ
ผ้ าเอง
อนาคตของ Zara จะเป็ นอย่ างไร?
ผลประกอบการไตรมาสแรกของ Inditex ยอดขายของบริ ษัทสูงขึ ้นมา 14% และทาเงิน
ไป 5.6 พันล้ านยูโร เว็บไซต์ Business of Fashion ได้ จดั ให้ Zara เป็ นหนึ่งในบริ ษัทแฟชัน่ ที่ดีที่สดุ
ในส่วนของค่าตอบแทนและสวัสดิการสาหรับพนักงาน ทางเจ้ าของแบรนด์ อแมนซิโอ ซึง่ ขณะนี ้ก็
เป็ นบุคคลที่รวยที่สดุ ในทวีปยุโรปด้ วยมูลค่าสูงถึง 84.4 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ
สิ่งที่ น่ าจับตามองต่อไปคือ Zara ยังจะครองตาแหน่ งมหาอานาจทางแฟชั่น ได้ อีกกี่ ปี
โดยเฉพาะในระดับ Fast Fashion ซึง่ คูแ่ ข่งหลักของแบรนด์นี ้ก็ขยายตัวอย่างรวดเร็ วเช่น Uniqlo ก็
ได้ ประกาศว่าต้ องการให้ บริษัทพ่ออย่าง Fast Retailing Co., LTD เป็ นบริ ษัทเสื ้อผ้ าค้ าปลีกที่ใหญ่
ที่สุดในโลกภายในปี 2020 ส่วน H&M ก็เพิ่งมีการเปิ ดตัวแบรนด์ใหม่ Arket ที่กาลังได้ รับความ
นิยม และช่วยเพิ่มมูลค่าให้ แบรนด์ แต่เราเชื่อว่า Zara ก็คงไม่ได้ อยู่เฉย ทังยั
้ งสรรหากลยุทธ์ใหม่ที่
เหมาะสมกับดีเอ็นเอของแบรนด์ และสานต่อสิ่งที่ทาให้ หลายคนหลงรัก Zara ตังแต่
้ แรก ทังยั
้ งไม่
เคยเบื่อที่จะเดินออกจากร้ านพร้ อมถุงกระดาษน ้าเงินและโลโก้ สีน ้าตาล (คริ สตอฟเฟอร์ สเวนซัน.
2560: ออนไลน์)
โดยสรุ ปอาจกล่าวได้ ว่า Zara คือ ตราสินค้ าที่อยู่ภายใต้ บริ ษัท Inditex บริ ษัทเสื ้อผ้ าที่
ใหญ่ ที่สุดในโลก กลยุทธ์ การดีไซน์ เสื ้อผ้ าของ Zara คือการไปศึกษาเทรนด์ต่างๆ บนรันเวย์และ
จากแบรนด์ไฮเอนด์ระดับโลก โดย Zara จะผลิตและจาหน่ายเสื ้อผ้ าอยู่แค่ 4 ไลน์ ประกอบไปด้ วย
Women, Men, Kids และ TRF ซึ่งไลน์สดุ ท้ ายที่อาจไม่ค้ นุ หูนกั คือ อีกหนึ่งไลน์สาหรับผู้หญิ ง แต่
จะมีความสนุกและอ่อนวัยมากขึ ้น ในส่วนของการส่งเสริมการตลาด Zara เป็ นเพียงหนึง่ ตราสินค้ า
ในกลุ่มนี ้ที่ไม่เคยทาคอลเลกชันพิเศษกับ ตราสินค้ าใดๆ หรื อคนดัง และแทบจะไม่ทาการตลาดใน
เชิงลงทุนโฆษณาในทุกสื่อ อย่างเดียวที่ Zara ดูจะทุ่มทุนคือ การรังสรรค์ทาแคมเปญของแต่ละ
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ซีซนั ที่ใช้ ช่างภาพระดับโลก และได้ รับคาชื่ นชมว่าดีเทียบชันหลายตราสิ
้
นค้ าดัง ในเชิงการลดราคา
Zara จะมีแค่ปีละ 2 ครัง้ คือ ช่วงปลายเดือนมิถนุ ายนและธันวาคมที่จะลากยาวประมาณสองเดือน
ซึง่ ในช่วงลดราคาจะเห็นได้ ชดั ว่าคนจะเข้ าร้ านอย่างมหาศาลและเดินออกมาพร้ อมถุงดาของแบ
รนด์ที่จะต่างจากสินค้ าราคาเต็มที่จะใส่ในถุงกระดาษสีน ้าเงิน (เดอะ โมเมนตัม. 2559: ออนไลน์)
ในส่วนของประเทศไทย บริ ษัท กากันท์ (ประเทศไทย) จากัด นาเข้ าสินค้ าตรา Zara มา
จาหน่ ายตัง้ แต่ปี 2006 ปั จจุบนั มีรา้ นค้าทัง้ หมด 11 สาขาทัง้ ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
ได้แก่
1.สาขาศูนย์การค้ าสยามพารากอน
2.สาขาศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์
3.สาขาศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี
4.สาขาศูนย์การค้ าเอ็มควอเทียร์
5.สาขาศูนย์การค้ าเซ็นทรัล ปิ่ นเกล้ า
6.สาขาศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว
7.สาขาศูนย์การค้ าเดอะมอลล์ บางกะปิ
8.สาขาศูนย์การค้ าเมกา บางนา
9.สาขาศูนย์การเซ็นทรัล เฟสติวลั พัทยา
8.สาขาศูนย์การเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่
9.สาขาศูนย์การเซ็นทรัล เฟสติวลั ภูเก็ต

ภาพประกอบ 12 ร้านค้า Zara สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี
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ที่ ม า: คริ ส ตอฟเฟอร์ สเวนซัน . (2560). ถอดรหัส Zara กับ ความส าเร็ จ บนเส้ น ทาง
มหาอานาจแห่งแฟชัน่ . (ออนไลน์)
Zara ประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างมากจนร้ านที่ห้างสยามพารากอนได้ ขยายใหญ่ ขึ ้น
เรื่ อยๆ และได้ กลายเป็ นหนึง่ ในร้ านที่มียอดขายสูงสุดในโลกเลยทีเดียว อีกทังในพารากอนเอง
้
ยังมี
ร้ าน Zara Home กับ รายการของแต่งบ้ านที่ ได้ รับ ความนิ ยมพอสมควร และใช้ กลยุท ธ์ คล้ ายๆ
กับไลน์เสื ้อผ้ า ไม่วา่ ในด้ านการตังราคาหรื
้
อการออกแบบสินค้ า
นอกจากนี้ เมื่อวัน ที่ 28 มีน าคม 2018 ที่ผ่านมา Zara เปิ ดให้บ ริการซื้อสินค้าผ่าน
ช่ อ งทางออนไลน์ อ ย่ า งเป็ นทางการ ผ่ า นทางเว็บ ไซต์ www.zara.com/th และ Application
“The ZARA” ทีถ่ ูกออกแบบมาสาหรับซือ้ สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะ สามารถรองรับ
การใช้งานทุกระบบ ทัง้ โทรศัพท์และแท็บเล็ต โดยช่องทางออนไลน์น้ี มสี นิ ค้าให้เลือกครบครัน
เป็ นสินค้าแบบเดียวกับทีม่ จี าหน่ ายในร้านค้า ทัง้ ของผูช้ าย ผูห้ ญิงและเด็ก และจะมีสนิ ค้าออก
ใหม่ 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการขยายช่องทางการซื้อสินค้า และเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บ ริโภคในปั จจุบ ันที่นิยมซื้อสินค้าแฟชันผ่
่ านช่องทางออนไลน์ (MGR Online.
2017: Online)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กิตติยา ขวัญใจ (2560) ที่ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจ ความไว้ วางใจที่มีผล
ต่อความภักดีในการจองห้ องพักโรงแรมทางออนไลน์ของลูกค้ าในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง สถานภาพโสด มีอายุ 20-29 ปี ระดับการศึกษา ส่วน
ใหญ่ ศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี อาชีพหลักเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา รายได้ ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน มี
รายได้ 35,001-45,000 บาท ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาผู้ตอบแบบสอบถามจองห้ องพักโรงแรมทาง
ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์/โมบายแอพ โดยส่วนใหญ่ใช้ บริ การจองห้ องพักผ่าน Booking รองลงมาคือ
Agoda ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาผู้ตอบแบบสอบถามจองห้ องพักโรงแรมผ่านเว็บไซต์ Agoda มาก
ที่สดุ ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ (e-Satisfaction) ในการจองห้ องพักโรงแรมทางออนไลน์ ของ
ลูกค้ าในกรุ งเทพมหานครในด้ านความสะดวก (Convenience) ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ าน
การจองทางออนไลน์ ทาให้ ท่านได้ รับความสะดวกสบายในการเข้ าถึงข้ อมูลโรงแรมและห้ องพัก ซึง่
รองลงมา คือ มีกระบวนการที่เข้ าใจได้ ง่ายในด้ านประโยชน์ (Benefits)ปั จจัยที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ
การจองห้ องพักโรงแรมทางออนไลน์ ทาให้ ได้ รับโปรโมชัน่ / มีรายการสมนาคุณพิเศษ รองลงมา
คือ ประหยัดเวลา ในด้ านความเพลิดเพลิน (Enjoyment) ปั จจัยที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านกล่าวได้
ว่าการได้ รับรู้ ข้อมูลต่า งๆ อาทิภาพห้ องพัก บริ การต่างๆ สถานที่ ในการจองห้ องพักโรงแรมทาง
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ออนไลน์เป็ นความบันเทิง รูปแบบหนึ่งสาหรับท่าน รองลงมา คือ สร้ างความเพลิดเพลิน ปั จจัยที่มี
ผลต่ อ ความไว้ วางใจ (e-Trust) ในการจองห้ องพั ก โรงแรมทางออนไลน์ ของลู ก ค้ าใน
กรุ งเทพมหานครมากที่สดุ คือในด้ านความปลอดภัย (Security) ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เชื่อ
ว่าการจองทางออนไลน์ มีความปลอดภัย ในภาพรวมของการทาธุรกรรม รองลงมา คือ เชื่อว่าใน
ระบบการจองห้ องพักโรงแรมทางออนไลน์ ไม่มีผ้ ใู ดเข้ าถึงข้ อมูลส่วนที่เป็ นความลับของท่านได้ ใน
ด้ านกระบวนการที่ชดั เจน (Clear Process) ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจองห้ องพักโรงแรม
ทางออนไลน์ มี ระบบให้ ติ ด ต่อ ติ ด ตามได้ รองลงมา คื อ กระบวนการจองห้ องพัก โรงแรมทาง
ออนไลน์มีความชัดเจน ในด้ านด้ านระบบการชาระเงินที่เชื่อถือได้ (Reliable Payment System)
ปั จจัยที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านระบบการชาระเงินในการจองห้ องพักโรงแรมทางออนไลน์ มีความ
เชื่ อถื อได้ ไม่ว่าจะชาระเงิน เป็ น สกุลเงิน ใดก็ ต าม รองลงมาคื อ ระบบการชาระเงิน ในการจอง
ห้ องพักโรงแรมทางออนไลน์ไม่เคยเกิดปั ญหาเลย ปั จจัยที่มีผลต่อความภักดี (e-Loyalty) ในการ
จองห้ องพักโรงแรมทางออนไลน์ ของลูกค้ าในกรุงเทพมหานคร ปั จจัยที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ปั จจัย
ด้ านเมื่อจะจองห้ องพักโรงแรมครัง้ ต่อไป การจองห้ องพักโรงแรมทางออนไลน์ จะเป็ นทางเลือกแรก
ของท่าน รองลงมาคือ ปั จจัยเมื่อได้ ยินเรื่ องทางลบเกี่ยวกับการจองห้ องพักโรงแรมทางออนไลน์
ท่านเชื่อว่าปั ญหาน่าจะมาจากตัวผู้ใ ช้ เองเป็ นหลัก รองลงมา คือ ปั จจัยด้ านท่านจะแนะนาให้ คน
ใกล้ ตัว จองห้ องพัก โรงแรมทางออนไลน์ ม ากขึ น้ รองลงมา คื อ เมื่ อ มี โอกาส ท่ า นจะสื่ อ สาร
ประสบการณ์ ทางบวกเกี่ยวกับการจองห้ องพักโรงแรมทางออนไลน์ให้ คนใกล้ ตวั ทราบ รองลงมา
คือ ท่านจะยังคงเลือกจองห้ องพักโรงแรมทางออนไลน์ แม้ ว่าจะพบว่า ช่องทางการจองห้ องพัก
โรงแรมทางออนไลน์ อื่นๆ จัดกิจกรรมสมนาคุณที่น่าสนใจตามลาดับ ผลการวิเคราะห์ ความพึง
พอใจและความไว้ วางใจ มีผลต่อความภักดีในการจองห้ องพักโรงแรมทางออนไลน์ของลูกค้ าใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้ แก่ ความพึงพอใจ ความไว้ วางใจ อย่าง
มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 โดยปั จ จัย ทั ง้ หมดมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพยากรณ์ อ ยู่ ที่ 57.0%
( R2 = 0.57) และส่วนที่เหลืออีก 43.0 % เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆที่ไม่ได้ นามาศึกษา อีก
ทังผลการทดสอบโมเดลสมการโครงสร้
้
างที่พฒ
ั นาขึ ้น เพื่อวิเคราะห์ก ารถดถอย ที่แสดงอิทธิพล
ของความพึงพอใจและความไว้ วางใจ ต่อความภักดีในการจองห้ องพักโรงแรมทางออนไลน์ ของ
ลูกค้ าในกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถสรุปสมมติฐานย่อย
ได้ ด้ ว ยว่า ความพึ ง พอใจกับ ความภัก ดี ในการจองห้ อ งพัก โรงแรมทางออนไลน์ ข องลูก ค้ า ใน
กรุ งเทพมหานคร มีความสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ความไว้ วางใจกับความภักดีในการจอง
ห้ องพักโรงแรมทางออนไลน์ของลูกค้ าในกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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ภรณ์ ทิ พ ย์ แก้ วสุจริ ต (2560) ที่ ได้ ทาการศึกษาวิจัยเรื่ องปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์ ของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดนครปฐม ซึ่งผลการวิจยั พบว่า
ลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็ นร้ อยละ 94.3 มี
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
15,001 - 30,000 บาท ความถี่ในการมาใช้ บริ การธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สัปดาห์ละ 1
- 2 ครัง้ มาใช้ บริ การธนาคารในช่วงเวลา 10.30 - 12.30 น. และใช้ บริ การธุรกรรมฝาก - ถอนเงิน
สด ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
นครปฐม มี ความสาคัญ ในระดับมาก โดยปั จจัยที่ มีอิท ธิ พ ลมากที่ สุด คือ ด้ านผลิตภัณ ฑ์ และ
บริ การ ด้ านการดาเนินธุรกิจ ด้ านผู้บริ หาร และด้ านพนักงาน ตามลาดับ การรับรู้ ภาพลักษณ์ของ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมมีการรับรู้ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้ าน พบว่า มีการรับรู้ มากที่สดุ คือ ด้ านการสื่อสารการตลาด ด้ านความแข็งแกร่ ง
ของตราสิน ค้ า ด้ านภาพลักษณ์ และด้ านความชื่น ชอบ ตามลาดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พและรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อ
การรั บ รู้ ภาพลัก ษณ์ ข องธนาคารกสิ ก รไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตจัง หวัด นครปฐม ที่ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ภาพลักษณ์มีผลต่อการรับรู้ ภาพลักษณ์ของ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดนครปฐม โดยมีสมการพยากรณ์ ดงั นี ้ การรับรู้
ภาพลักษณ์ = 0.95 + 0.07(ผู้บริ หาร) + 0.12(พนักงาน) + 0.29(ผลิตภัณฑ์ และบริ การ) + 0.27(
การดาเนินธุรกิจ) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
สิริพร ตันติวชิรฐากูร (2558) ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องอิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้ า
และคุณภาพการบริ การต่อความจงรักภักดีของลูกค้ าเสื ้อผ้ าแบรนด์ยนู ิโคล่ในกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มีอายุ 21-30 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา มีรายได้ ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คะแนน
เฉลี่ยด้ านภาพลักษณ์ตราสินค้ า และด้ านคุณภาพการบริ การอยู่ในระดับ มาก และความจงรักภักดี
ของลูกค้ าต่อเสื ้อผ้ าแบรนด์ยนู ิโคล่อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาพลักษณ์
ตราสินค้ า คุณภาพการบริ การมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้ าเสื ้อผ้ าแบรนด์ยูนิ
โคล่ โดยตัวแปรทังสองร่
้
วมกันอธิบายความแปรปรวนของความภักดีได้ ร้อยละ 74.7
เสริ ม พร อลงกตกิ ต ติคุณ (2558) ได้ ท าการศึกษาเรื่ องอิท ธิ พ ลของค่านิ ยมทางสังคม
ความพึงพอใจ ความไว้ เนือ้ เชื่อใจ ที่มีผลต่อการกลับมาซื ้อสินค้ าซ ้าที่ร้านซาร่ าของลูกค้ าในเขต
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กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวนมากที่สุดมีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้ ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน
15,001-30,000 บาท มีค่านิยมทางสังคมด้ านความทันสมัย/ตามความนิยม ในระดับปานกลาง มี
ความพึงพอใจต่อสินค้ าและภาพรวมของตราซาร่ าในระดับปานกลาง มีความไว้ เนื ้อเชื่อใจต่อตรา
ซาร่ าในระดับปานกลาง และจะซื ้อสินค้ าตราซาร่ าซ ้าอีกในอนาคตอยู่ในระดับปานกลาง ผลการ
ทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า ค่า นิ ย มทางสังคม ความพึ งพอใจ และความไว้ เนื อ้ เชื่ อ ใจมี อิ ท ธิ พ ล
ทางบวกต่อการซื ้อสินค้ าตราซาร่ าซ้ ้า โดยปั จจัยด้ านความไว้ เนือ้ เชื่อใจมีค่า สัมประสิทธิ์ความมี
อิทธิพลสูงสุด รองลงไปคือความพึงพอใจและค่านิยมทางสังคมตามล้ าดับ และตัวแปรอิสระทัง้
สามร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการซื ้อสินค้ าตราซาร่าซ ้าได้ (R2) ร้ อยละ 38.30
ธั ช พล ใยบัว เทศ. (2558) ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ งความพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพการ
ให้ บริ การที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้ าบริ ษัทหลักทรัพย์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามทังหมดมี
้
จานวน 427 คน เป็ นเพศชาย 217 คน และเพศหญิง 210 คน ส่วนใหญ่มี
อายุ 21 – 30ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน และมี
รายได้ ตอ่ เดือนมากกว่า 50,000 บาท
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้ บริ การที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้ าบริ ษัทหลักทรัพย์
ในเขตกรุงเทพมหานคร
1.1. ด้ านความเป็ นความรู ป ธรรมของการบริ ก าร (Tangible) พบว่ า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามให้ ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ ในเรื่ อง เครื่ องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีความ
ทันสมัยและพร้ อมให้ บริการ
1.2. ด้ านความน่าเชื่อถือในการให้ บริการ (Reliability) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ระดับความ พึงพอใจมากที่สดุ ในเรื่ องการมีโปรแกรมการซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นไปตามมาตรฐาน
มีความ ทันสมัย น่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยสูง
1.3. ด้ า นการตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการบริ ก ารของลูก ค้ า (Responsiveness)
พบว่า ผู้ตอบ แบบสอบถามให้ ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ ในเรื่ องพนักงานยินดีและเต็มใจให้
คาแนะนา ปรึกษา เรื่ องการลงทุน หรื อแก้ ไขปั ญหาอื่นๆแก่ทนั ได้ อย่างรวดเร็ว
1.4. ด้ านการให้ ความมั่ น ใจแก่ ลู ก ค้ าผู้ ใช้ บริ ก าร (Assurance) พบว่ า ผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ให้ ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ ในเรื่ องพนักงานจะรับคาสัง่ ซื ้อขายหลักทรัพย์ผา่ น
ช่องทางที่บริ ษัท กาหนดไว้ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กับลูกค้ า เช่น โทรศัพท์ พืน้ ฐานของบริ ษัทที่
สามารถบันทึกคาสัง่ ซื ้อ ขายหลักทรัพย์ของลูกค้ าเท่านัน้
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1.5. ด้ าน ความ เข้ าใจและรู้ จั ก ลู ก ค้ าผู้ ใช้ บ ริ ก าร (Empathy) พ บ ว่ า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามให้ ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ ในเรื่ องพนักงานสามารถเข้ าใจความต้ องการของ
ท่านและให้ บริการที่ดี ได้ อย่างถูกต้ องเป็ นที่น่าพอใจ
ความภักดีของลูกค้ าบริษัทหลักทรัพย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
2.1. ด้ านทัศนคติ (Attitude) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญมากที่สดุ ใน
เรื่ องท่านมี ความเชื่อมัน่ ในคุณภาพการบริ การ และความปลอดภัยจากการใช้ บริ การกับบริ ษัท
หลักทรัพย์ที่ท่านใช้ บริการอยู่
2.2. ด้ านการกระทา (Action) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญมากที่สดุ ใน
เรื่ อง ท่านจะแนะนาให้ ญาติหรื อเพื่อนมาใช้ บริการกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้ บริการอยู่
มณฑิรา ศรี ด้วง. (2558) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้ าที่มีตอ่
ตราสินค้ าของศูนย์บริ การตอบรับทางโทรศัพท์ในอุตสาหกรรมสินเชื่อรถยนต์ในกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อศูนย์บริ การตอบรับทางโทรศัพท์ด้านภาพรวมและด้ านบริ การ มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้ านพนักงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้ านความภักดี
พบว่า ความภักดีด้านทัศนคติมีในระดับมาก และความภักดีในด้ านพฤติกรรมมีในระดับปานกลาง
ปั จจัยด้ านรายได้ ที่แตกต่างกันทาให้ มีพฤติกรรมการสื่อสารที่แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีรายได้ น้อย มี
การติ ด ต่อ ศูน ย์ บ ริ ก ารตอบรั บ ทางโทรศัพ ท์ ม ากกว่า ผู้ที่ มี รายได้ ม าก พฤติ ก รรมการสื่ อ สารมี
ความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจในศูนย์บริ การตอบรับทางโทรศัพท์ด้านภาพรวมและด้ านบริ การ
และมีความสัมพันธ์ กับความภักดีต่อบริ ษัทสินเชื่อรถยนต์ด้านพฤติกรรมและความพึงพอใจใน
ศูนย์บริ การตอบรับทางโทรศัพท์ ด้านภาพรวม ด้ านบริ การและด้ านพนักงาน มีความสัมพันธ์ กับ
ความภักดีตอ่ บริษัทสินเชื่อรถยนต์ด้านทัศนคติ และด้ านพฤติกรรมที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ภัท ร์ จิ รา ศรวิ ชัย (2557) ที่ ได้ ท าการศึก ษาวิ จัย เรื่ อ งการรั บ รู้ ภาพลัก ษณ์ ข องร้ านค้ า
สะดวกซื ้อเซเว่น อีเลฟเว่น ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วน
บุค คลที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ ภาพลัก ษณ์ ข องร้ านค้ า สะดวกซื อ้ เซเว่น อี เลฟเว่น ด้ า น
ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์/บริ การแตกต่างกันในทุกด้ าน ยกเว้ นเพศที่มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ ด้ าน
ภาพลักษณ์ ผลิตภัณ ฑ์ /บริ การไม่แตกต่างกัน ปั จจัยส่วนบุคคลที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อการรับ รู้
ภาพลักษณ์ ของร้ านค้ าสะดวกซื ้อเซเว่น อีเลฟเว่น ด้ านภาพลักษณ์ ตรายี่ห้อแตกต่างกันในทุก
ด้ าน ยกเว้ น อายุ ที่มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ ด้ านภาพลักษณ์ตรายี่ห้อไม่แตกต่างกัน ปั จจัยส่วน
บุค คลที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ ภาพลัก ษณ์ ข องร้ านค้ า สะดวกซื อ้ เซเว่น อี เลฟเว่น ด้ า น
ภาพลักษณ์สถาบัน/องค์กรแตกต่างกันในทุกด้ าน
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ศศิรินทร์ ขวัญตา (2557) ที่ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องภาพลักษณ์ตราสินค้ าที่มีอิทธิพลต่อ
การตัด สิ น ใจเลื อ กที่ พัก ในกรุ งเทพมหานครของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวยุโรป ซึ่ง ผลการวิจัย พบว่า
คุณลักษณะประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สัญชาติ อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจด้ านภาพลักษณ์ต ราสินค้ าที่พกั
ในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้ นความถี่ในการใช้
บริ การโรงแรมที่พักในกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจด้ านภาพลักษณ์ ตรา
สินค้ าโรงแรมที่พกั ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อัคร์ วิชญ์ เชือ้ อารย์ และณักษ์ กุลิสร์ (2556) ได้ ทาการศึกษาวิจัยเรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อ
ความภักดีในแบรนด์ GREYHOUND ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร การศึกษาวิจัยครัง้ นี ้
ผู้วิจยั มุ่งทาการศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีในแบรนด์ “Greyhound” ของผู้บริ โภค
ในกรุ งเทพมหานคร โดยศึกษาคุณลักษณะด้ านปั จจัยส่วนบุคคล ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า การรับรู้
ตราสินค้ า ความตังใจในการซื
้
้อ คุณค่าตราสินค้ า และความภักดีในตราสินค้ า กลุ่มตัวอย่างผู้ที่ใช้
หรื อเคยซื ้อสินค้ า Greyhound จานวน 400 คน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคส่วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ 21 – 30 ปี มี ส ถานภาพโสด ระดับ การศึ ก ษา ส่ ว นใหญ่ มี ร ะดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพนักเรี ยน/ นักศึกษา มีรายได้ ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท กลุ่ม
ตัวอย่างผู้บริ โภคมีการรับรู้ ตราสินค้ า Greyhound โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการรับรู้ว่า
Greyhound เป็ น สิ น ค้ า แฟชั่น มากที่ สุด กลุ่ม ตัว อย่ า งผู้บ ริ โภค มี ระดับ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ
ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า Greyhound โดยรวม อยู่ในระดับดี กลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคมี ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ ความตังใจในการซื
้
้อสินค้ า Greyhound คุณค่าตราสินค้ า Greyhound และความ
ภั ก ดี ใ นตราสิ น ค้ า Greyhound โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ตอ่ เดือน แตกต่างกันมีความภักดีใน
ตราสินค้ า Greyhound แตกต่างกัน การรับรู้ตราสินค้ า Greyhound ของผู้บริ โภคมี ความสัมพันธ์
กับความภักดีในตราสินค้ า Greyhound ในทิศทางเดียวกัน โดยมีระดับความสัมพันธ์ ในระดับ
ปานกลาง ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า Greyhound ของผู้บริ โภคมีความสัมพันธ์ กับความภักดีในตรา
สินค้ า Greyhound ในทิศทางเดียวกัน โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ความตังใจใน
้
การซื ้อสินค้ า Greyhound ของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีในตราสินค้ า Greyhound ใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับสูง คุณค่าตราสินค้ า Greyhound ของผู้บริโภคมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ความภั ก ดี ใ นตราสิ น ค้ า Greyhound ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น โดยมี ร ะดั บ
ความสัมพันธ์ในระดับสูง

59
จินตนา สีแสด (2549) ทีไ่ ด้ทาการศึกษาวิจยั เรื่องความจงรักภักดีต่อตราสินค้าเสือ้ ผ้า
ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นหญิง อายุมากกว่า 20 – 25
ปี รายได้ ตอ่ เดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 4,000 บาท และจานวนเงินที่ซื ้อเสื ้อผ้ าสาเร็จรูปเฉลี่ยต่อเดือน
อยูใ่ นช่วง 501 – 1,000 บาท ให้ ความสาคัญกับปั จจัยด้ านการเลือกซื ้อเสื ้อผ้ าและด้ านราคาในการ
เลือกซื ้อเสื ้อผ้ าอยู่ในระดับให้ ความสาคัญ ปั จจัยด้ านเวลาในการเลือกซื ้อเสื ้อผ้ าให้ ความสาคัญใน
ระดับปานกลาง ความพึงพอใจต่อตราสินค้ า AIIZ อยู่ในระดับเฉยๆ และมีความจงรักภักดี คิดเป็ น
ร้ อยละ 34.3 จากการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ ว่า ปั จจัยด้ านความพึงพอใจของลูกค้ าในส่วนของ
ความพึงพอใจเมื่อสวมใส่เสื ้อผ้ าตราสินค้ า AIIZ และความถูกต้ องแล้ วในการตัดสินใจเลือกซื ้อ
เสื ้อผ้ าตราสินค้ า AIIZ มีผลต่อความจงรักภักดีตอ่ ตราสินค้ าเสื ้อผ้ า AIIZ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สาหรับด้ านอื่นๆ ไม่มีผลต่อความจงรักภักดีตอ่ ตราสินค้ าเสื ้อผ้ า AIIZ
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจยั
ได้ น าข้ อมู ล มาใช้ เป็ นแนวทางในการก าหนดนิ ย ามศั พ ท์ เฉพาะ กรอบแนวคิ ด ตลอดจน
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ใช้ แนวคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2560: 212) ที่กล่าวว่า
การแบ่งส่วนตลาดตามปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ที่ใช้ กนั อย่างแพร่หลาย ได้ แก่ เพศ อายุ ขนาด
ครอบครัว รายได้ การศึกษาและอาชีพ ซึ่งใช้ ในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้บริ โภค
โดยถือเกณฑ์จากความต้ องการของลูกค้ าและพฤติกรรมการใช้ ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า จะสามารถ
ช่วยในการกาหนดตลาดเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ นาข้ อมูลมาสร้ างเป็ น
กรอบแนวคิดและแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้บริโภค
ECSI Model ใช้ แนวคิดของ Eklof and Cassel (2001) ซึ่งพัฒ นา ECSI Model เพื่อใช้
วัดระดับความพึงพอใจของผู้บริ โภคได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยมี 6 ปั จจัยที่ สมั พันธ์ กัน ได้ แก่
ความคาดหวังของลูกค้ า (Customer Expectation) คุณภาพของสินค้ าและบริ การที่ลูกค้ าได้ รับ
(Perceive Quality) คุณค่าของสินค้ าและบริ การที่ลกู ค้ าได้ รับ (Perceive Value) และภาพลักษณ์
องค์ ก รหรื อ สิ น ค้ าและบริ ก าร (Image) ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า (Customer
Satisfaction) ส่วนปั จจัยที่ เป็ นผลจากความพึงพอใจของลูกค้ า ได้ แก่ ความภั กดีในสิน ค้ าและ
บริ การ (Customer Loyalty) การร้ องเรี ยนจากลูกค้ า (Customer Complaints) โดยในงานวิจัยนี ้
ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาเพียงบางส่วนของ ECSI Model โดยเน้ นศึกษาเกี่ยวกับความภักดีในสินค้ า
และบริ การ (Customer Loyalty) เป็ นหลัก ซึง่ มี 3 ปั จจัยที่สง่ ผลกระทบโดยตรง ได้ แก่ ภาพลักษณ์
องค์ กรหรื อสินค้ าและบริ การ (Image) ความพึงพอใจของลูกค้ า (Customer Satisfaction) และ
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การร้ องเรี ยนจากลูกค้ า (Customer Complaints) แต่อย่างไรก็ ตาม ในงานวิจัยนี ผ้ ้ ูวิจัยไม่ได้ นา
ปั จจัยด้ านการร้ องเรี ยนจากลูกค้ า (Customer Complaints) มาศึกษาเนื่ องจากข้ อจากัดในการ
ทางาน
ภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า ใช้ แ นวคิ ด ของ M. Joseph Sirgy, Don R. Rahtz, และ Laura
Portolese (2017) ที่ได้ สรุ ปไว้ ว่า ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า หมายถึง มุมมองหรื อตาแหน่งของตรา
สินค้ าในใจลูกค้ า ภาพลักษณ์ ตราสินค้ าเป็ นผลมาจากคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Attribute) ที่
ลูกค้ าสามารถรับรู้ ได้ โดยคุณการรับรู้ นี ้อาจจับต้ องได้ หรื อจับต้ องไม่ได้ ก็ได้ โดยภาพลักษณ์ ตรา
สิ น ค้ า ป ระกอบ ด้ วย ด้ าน คุ ณ สม บั ติ (Utilitarian or functional attributes) ด้ านอารม ณ์
(Experiential or aesthetic attributes) และด้ านสั ญ ลั ก ษณ์ (Value-expressive or symbolic
attributes) ทัง้ นี ้ นักการตลาดที่สามารถพัฒนาภาพลักษณ์ ตราสินค้ าให้ โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์
จะสามารถสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งขันได้ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ นาข้ อมูลมา
สร้ างเป็ นกรอบแนวคิดและแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้ า Zara
ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้ า ใช้ แนวคิดของ Kotler & Keller (2016: 153) ที่กล่าวว่า
ความพึงพอใจโดยรวมเป็ นการรับรู้ของบุคคลต่อการปฎิบตั ิงานของผลิตภัณฑ์หรื อบริการที่สมั พันธ์
กับความคาดหวังของเขา หรื อเป็ นความรู้สกึ ของบุคคลว่าพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ ซึง่ เป็ นผลลัพธ์
จากการเปรี ยบเที ยบระหว่างการรับรู้ ในการทางานของผลิตภัณ ฑ์ กับความคาดหวังของลูกค้ า
ประกอบกับ แนวคิดของ (Philip Kotler: and Gary Armstrong) & Keller (2016: 47) ที่ กล่าวว่า
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริ โภค เนื่องจาก
เป็ นเครื่ องมือที่นกั การตลาดต้ องใช้ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ผู้บริโภคเป้าหมาย เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ นาข้ อมูลมาสร้ างเป็ น
กรอบแนวคิดและแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อสินค้ าและบริการของตราสินค้ า Zara
ความภักดีต่อตราสินค้ า ใช้ แนวคิดของ Zeithaml และคณะ (1999) ที่วดั ความ ภักดีของ
ผู้รับบริ การจากมาตรวัด Behavioral Intentions Battery ซึ่งธุรกิ จบริ การสามารถน าไปใช้ วัดว่า
ลูกค้ ามีความจงรักภักดีกบั องค์กรธุรกิจที่ใช้ บริ การอยู่มากน้ อยเพียงใด ได้ เช่นกัน ประกอบด้ วยมิติ
4 มิ ติ ได้ แก่ พฤติ ก รรมการบอกต่ อ (Word of mouth communications) ความตัง้ ใจที่ จ ะซื อ้
(Purchase intention) ความอ่ อ นไหวต่ อ ปั จ จั ย ราคา (Price sensitivity) และพฤติ ก รรมการ
ร้ องเรี ย น (Complaining behavior) ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ น าข้ อมูล มาสร้ างเป็ น กรอบแนวคิด และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั เรื่อง “อิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้าและความพึงพอใจทีม่ ตี ่อความภักดี
ต่อตราสินค้า Zara ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอน
ดังนี้
1. การกาหนดประชากรและการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ คื อ ผู้ บริ โ ภคที่ เคย ซื อ้ สิ น ค้ าตรา Zara ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิจ ัย คื อ ผู้ บ ริโ ภคที่ เ คยซื้ อ สิน ค้ า ตรา Zara ในเขต
กรุง เทพมหานครซึ่งไม่ ท ราบจ านวนประชากรที่แ น่ น อน ดัง นั น้ ผู้วิจ ัย จึง ได้ก าหนดขนาด
ตัว อย่ า งและใช้สูต รการค านวณขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่ า งในกรณี ไม่ ท ราบจ านวนประชากร
(W.G. Cochran.1977: 428)
𝑍 2 𝑝𝑞
𝑛=
𝑒2
กาหนดให้

n = ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
p = ค่าเปอร์ เซ็นต์ที่ต้องการจะสุม่ จากประชากรทังหมด
้
q = 1-p
e = ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ เกิดขึ ้นได้
Z = ค่ า ปกติ ม าตรฐานที่ ไ ด้ จากตารางแจกแจงแบบปกติ ม าตรฐาน
(Z=1.96)
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จากสูต ร ก าหนดให้ ค่า เปอร์ เซ็น ต์ ที่ ต้ อ งการจะสุ่ม ตัวอย่ างเป็ น 50% หรื อ 0.50 จาก
ประชากรทังหมด
้
ต้ องการระดับความเชื่อมัน่ 95% หรื อ 0.95 และยอมรับค่าความคลาดเคลื่อน
จากการสุม่ ตัวอย่างได้ 5% หรื อ0.05
แทนค่าในสูตร จะได้
n=

(1.96)2 (0.50)(1−0.50)

=
=

(0.05)2
(3.8416)(0.50)(0.50)
0.0025

0.9604
0.0025

= 384.16 หรือ 385
ดังนัน้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้ 385 ราย และเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างอีก
15 รายเพื่อให้ ข้อมูลสมบูรณ์มากขึ ้น รวมเป็ นขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ต้องการทังหมด
้
400 ราย
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ขั น้ ที่ 1 วิ ธี ก ารสุ่ม ตัว อย่ า งแบบโควต้ า (Quota sampling) โดยก าหนดสัด ส่ว นกลุ่ม
ตัวอย่างจากร้ านค้ าตรา Zara ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ มีจานวนทังหมด
้
8 สาขา ได้ แก่
• สาขาศูนย์การค้ าสยามพารากอน
• สาขาศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์
• สาขาศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี
• สาขาศูนย์การค้ าเอ็มควอเทียร์
• สาขาศูนย์การค้ าเซ็นทรัล ปิ่ นเกล้ า
• สาขาศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว
• สาขาศูนย์การค้ าเดอะมอลล์ บางกะปิ
• สาขาศูนย์การค้ าเมกา บางนา
จากขนาดของกลุ่ม ตัว อย่างที่ ต้ องการทัง้ หมด 400 รายจากร้ านค้ าตรา Zara ในเขต
กรุ งเทพมหานครทัง้ หมด 8 สาขา โดยกาหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากร้ านค้ าตรา Zara แต่ละ
สาขาๆ ละเท่าๆกัน เพื่อทาการเก็บตัวอย่าง จะได้ กลุม่ ตัวอย่างสาขาละ 50 ราย
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ขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสาขา

=

ขนาดกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด
จานวนสาขาทัง้ หมด
= 400
8
= 50 ราย / สาขา

ขัน้ ที่ 2 วิธีการสุม่ ตัวอย่างตามความสะดวก (Accidental Sampling) เป็ นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบตามความสะดวก โดยเลือกเก็บข้ อมูลจากผู้บริ โภคที่เคยใช้ สินค้ าตรา Zara ที่เต็มใจ
ให้ ข้อมูล โดยให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามเป็ นผู้กรอกคาตอบเอง (Self-Administered Questionnaires)
ในบริเวณสถานที่ที่ได้ กาหนดไว้ ในขันที
้ ่ 1 จนครบ 400 ราย
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้ทาวิจยั ได้ ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวม
ข้ อมูล ซึ่งผู้วิจยั ได้ กาหนดกรอบแนวคิดจากข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง นามาประยุกต์ใช้ และออกแบบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยลักษณะแบบสอบถาม
เป็ น คาถามชนิ ดปลายปิ ด (Close-Ended Responses Question) และมี ห ลายคาตอบให้ เลือ ก
โดยให้ เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว (Multiple Choices Question) มีรายละเอียดดังนี ้
1. เพศ เป็ นการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ให้ เลือกคาตอบ
ดังนี ้
1.1 หญิง
1.2 ชาย
2. อายุ เป็ นการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) ใช้ การแบ่งช่วงห่าง
ของอายุ เป็ น ช่ ว งละ 10 ปี ตามมาตรฐานการจัด กลุ่ม อายุข องส านัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ซึ่ง ใช้
Standard International Age Classifications ขององค์ ก ารสหประชาชาติ เ ป็ นหลั ก ในการ
พิจารณาเพื่อให้ เป็ นมาตรฐานสากล และผู้ใช้ ข้อมูลสามารถเปรี ยบเทียบกันได้ ทงภายในประเทศ
ั้
และระหว่ า งประเทศ (ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ . 2561: ออนไลน์ ) แบ่ ง ช่ ว งอายุ ไ ด้ ดั ง นี ้
(ณัฐฑิณี คุ้มครอง 2558: 62)
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2.1 ต่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
2.1 21– 30 ปี
2.2 31 – 40 ปี
2.3 41 – 50 ปี
2.4 ตัง้ แต่ 51 ปี ขน้ึ ไป
3. สถานภาพ เป็ นการวัดข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ให้ เลือกคาตอบ
ดังนี ้
3.1 โสด
3.2 สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน
3.3 หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่
4. ระดับการศึกษาสูงสุ ด เป็ นการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
ให้ เลือกคาตอบ ดังนี ้
4.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
4.2 ปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า
4.3 สูงกว่าปริญญาตรี
5. อาชีพ เป็ นการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ให้ เลือกคาตอบ
ดังนี ้
5.1 นักเรี ยน / นิสติ / นักศึกษา
5.2 พนักงานบริษัทเอกชน
5.3 ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5.4 เจ้ าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ5.5 แม่บ้าน / พ่อบ้ าน
5.6 อื่นๆ โปรดระบุ……….
6. รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน เป็ นการวัดข้ อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) ใช้
การแบ่ งช่ วงห่ างของรายได้ เป็ นช่ วงละ 10,000 บาท โดยแบ่ งช่ วงรายได้ ให้ เลือกคาตอบ
ดังนี ้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ; และคณะ. 2548: 149)
6.1 ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
6.2 10,001 – 20,000 บาท
6.3 20,001 – 30,000 บาท
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6.4 30,001 – 40,000 บาท
6.5 40,001 – 50,000 บาท
6.6 ตัง้ แต่ 50,001 บาทขึน้ ไป
ส่ วนที่ 2 ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า Zara มีทัง้ หมด 3 ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านคุณ สมบัติ
ด้ านอารมณ์ และด้ านสัญลักษณ์ โดยใช้ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท
(Likert’s Scale) ซึ่ง เป็ นการวัด ข้ อ มูล ประเภทอัน ตรภาคชัน้ หรื อ มาตราช่ ว ง (Interval Scale)
ประกอบด้ วยคาถามทัง้ หมด 11 ข้ อ แบ่งเป็ น ด้ านคุณสมบัติ 4 ข้ อ ด้ านอารมณ์ 4 ข้ อ และด้ าน
สัญลักษณ์ 3 ข้ อ โดยให้ เลือกตอบได้ เพียงคาตอบเดียว แบ่งคาตอบเป็ น 5 ระดับ โดยมีหลักเกณฑ์
การให้ คะแนนระดับความคิดเห็น ดังนี ้
เห็นด้วยอย่างยิง่
เกณฑ์การให้คะแนน เท่ากับ 5
เห็นด้วย
เกณฑ์การให้คะแนน เท่ากับ 4
ไม่แน่ใจ
เกณฑ์การให้คะแนน เท่ากับ 3
ไม่เห็นด้วย เกณฑ์การให้คะแนน เท่ากับ 2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
เกณฑ์การให้คะแนน เท่ากับ 1
ระดับเกณฑ์ การให้ คะแนนเฉลี่ยโดยที่กาหนดความสาคัญของคะแนน ใช้ หลักการแบ่ง
ช่ ว ง ก า รแ ป ล ผ ล ต า ม ห ลั ก ข อ ง ก า รแ บ่ ง อั น ต รภ า ค ชั ้น ( Class Interval) ซึ่ ง ใช้ สู ต ร
ดังนี ้ กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา (2545)
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้

คะแนนสูงสุด −คะแนนต่าสุด
จานวนช่วงหรื อระดับที่ต้องการแปลผล
5−1
=
5
= 0.80
=

สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนในแต่ละขัน้ ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อ ภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า
Zara อยูใ่ นระดับ ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อ ภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า
Zara อยูใ่ นระดับ ดี
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อ ภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า
Zara อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
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คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อ ภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า
Zara อยูใ่ นระดับ ไม่ดี
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อของตราสินค้ า Zara อยู่ใน
ระดับ ไม่ดีอย่างมาก
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อสินค้ าและบริ การของตราสินค้ า Zara โดยใช้ แบบสอบถาม
แบบ มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ซึ่งเป็ นการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาค
ชัน้ หรื อมาตราช่วง (Interval Scale) ประกอบด้ วยคาถามทัง้ หมด 8 โดยให้ เลือกตอบได้ เพี ยง
คาตอบเดียว แบ่งคาตอบเป็ น 5 ระดับ โดยมีหลักเกณฑ์การให้ คะแนนระดับความพึงพอใจ ดังนี ้
มากที่สดุ

เกณฑ์การให้ คะแนนเท่ากับ

5

มาก

เกณฑ์การให้ คะแนนเท่ากับ

4

ปานกลาง

เกณฑ์การให้ คะแนนเท่ากับ

3

น้ อย

เกณฑ์การให้ คะแนนเท่ากับ

2

น้ อยที่สดุ

เกณฑ์การให้ คะแนนเท่ากับ

1

ระดับ เกณฑ์ ก ารให้ คะแนนเฉลี่ ย โดยที่ ก าหนดความส าคัญ ของคะแนน ใช้
หลักการแบ่งช่วงการแปลผลตามหลักของการแบ่งอันตรภาคชัน้ (Class Interval) ซึ่งใช้ สตู ร ดังนี ้
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา 2544: 29)
คะแนนสูงสุด −คะแนนต่าสุด
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้
=
จานวนช่วงหรือระดับทีต่ อ้ งการแปลผล
5−1
=
5
= 0.80
สรุ ปเกณฑ์ การแปลความหมายของคะแนนในแต่ ละขัน้ ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อ สินค้ าและบริ การของ
ตราสินค้ า Zara อยูใ่ นระดับ มากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อ สินค้ าและบริ การของ
ตราสินค้ า Zara อยูใ่ นระดับ มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อ สินค้ าและบริ การของ
ตราสินค้ า Zara อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
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คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อ สินค้ าและบริ การของ
ตราสินค้ า Zara อยูใ่ นระดับ น้ อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อ สินค้ าและบริ การของ
ตราสินค้ า Zara อยูใ่ นระดับ น้ อยที่สดุ
ส่ วนที่ 4 ความภักดีต่อตราสินค้ า Zara ใช้ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ซึ่งเป็ นการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ หรื อมาตราช่วง (Interval
Scale) ประกอบด้ ว ยค าถามทัง้ หมด 5 ข้ อ แบ่ง ค าตอบเป็ น 5 ระดับ โดยมี ห ลัก เกณฑ์ ก ารให้
คะแนนระดับความคิดเห็น ดังนี ้
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เกณฑ์การให้ คะแนน เท่ากับ
5
เห็นด้ วย

เกณฑ์การให้ คะแนน เท่ากับ

4

ไม่แน่ใจ

เกณฑ์การให้ คะแนน เท่ากับ

3

ไม่เห็นด้ วย

เกณฑ์การให้ คะแนน เท่ากับ

2

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เกณฑ์การให้ คะแนน เท่ากับ

1

ระดับเกณฑ์ การให้ คะแนนเฉลี่ยโดยที่กาหนดความสาคัญของคะแนน ใช้ หลักการแบ่ง
ช่วงการแปลผลตามหลักของการแบ่งอันตรภาคชัน้ (Class Interval) ซึ่งใช้ สูตร ดังนี ้ (กัลยา วา
นิชย์บญ
ั ชา 2544: 29)
คะแนนสูงสุด −คะแนนต่าสุด
ความกว้างของอันตรภาคชัน้
=
จานวนช่วงหรือระดับทีต่ อ้ งการแปลผล
5−1
=
5
= 0.80
สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนในแต่ละขัน้ ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara อยู่ในระดับ
มากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara อยู่ในระดับ
มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara อยู่ในระดับ
ปานกลาง
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คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara อยู่ในระดับ
น้ อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara อยู่ในระดับ
น้ อยที่สดุ
ขัน้ ตอนในการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. ศึกษาค้ นคว้ าจากตารา เอกสาร บทความต่าง ๆ ทฤษฎี หลักการและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา เพื่อกาหนดขอบเขตของการวิจยั และสร้ างเครื่ องมือวิจยั ให้
ครอบคลุมความมุง่ หมายของงานวิจยั
2. รวบรวมสาระและเนื อ้ หาต่าง ๆ ที่ ได้ จากเอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจยั เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการสร้ างแบบสอบถามเกี่ยวกับ อิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้ า
และความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีต่อความภักดีต่อตราสินค้ า Zara ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. นาข้ อมูลที่ได้ มาสร้ างแบบสอบถาม
4. นาเสนอแบบสอบถามต่อจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
และขอคาแนะนา ในการแก้ ไขปรับปรุ งเพื่อให้ อ่านแล้ วมี ความเข้ าใจง่าย ชัดเจนตามความมุ่ง
หมายของการวิจยั
5. นาแบบสอบถามที่ได้ ปรับปรุงแก้ ไขเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) โดยให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content
Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ ใ ช้ (Wording) เพื่ อ น าไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไขก่ อ นน า
แบบสอบถามไปใช้ ในการเก็บข้ อมูลจริง
6. ปรั บ ปรุ งแบบสอบถามตามข้ อ เสนอแนะของผู้เชี่ ย วชาญ จากนัน้ น าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ ตรวจสอบอีกครัง้ เพื่อปรับปรุ งแก้ ไขครัง้ สุดท้ ายก่อนนาไปทดลองใช้
(Try Out)
7. นาแบบสอบถามในขันที
้ ่ 6 ไปเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อนา
ข้ อมูลไปทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้ วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบัค
(Cronbach’s Alpha-Coefficient) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา 2546: 449-450) ผลลัพธ์ ของค่าแอลฟ่ า
ที่ ได้ จ ะแสดงถึ ง ระดับ ความคงที่ ข องชุด ค าถาม ซึ่ง มี ค่ า ระหว่ า ง 0 < α < 1 โดยค่ า ผลลัพ ธ์ ที่
ใกล้ เคียงกับ 1 มากแสดงว่ามีความเชื่อมัน่ สูง ซึง่ การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ α ที่ยอมรับได้ ตังแต่
้ 0.70 ขึ ้นไป
จึงจะถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมัน่ และได้ คณ
ุ ภาพ (ณัฐฑิณี คุ้มครอง 2558: 62)
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ทั ง้ นี ้ ผลการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ าของครอนบั ค (Cronbach’s AlphaCoefficient) จากแบบสอบถามของผู้วิจยั แสดงดังนี ้
ภาพลักษณ์ตราสินค้ า Zara = 0.797
ความพึงพอใจต่อสินค้ าและบริการของตราสินค้ า Zara = 0.834
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara = 0.723
8. นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบแล้ วมาปรับปรุ งแก้ ไข เพื่อความสมบูรณ์
โดยขอรับคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้ องอีกครัง้
จากนันจึ
้ งนาแบบสอบถามไปเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างตามสถานที่ตา่ งๆ ที่กาหนดไว้ แล้ ว
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Method) เกี่ยวกับอิทธิพลของ
ภาพลักษณ์ตราสินค้ าและความพึงพอใจที่มีต่อความภักดีต่อตราสินค้ า Zara ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีแหล่งข้ อมูลในการศึกษาค้ นคว้ า 2 ส่วน ดังนี ้
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการทาแบบสอบถาม และนาไป
เก็บข้ อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ในบริ เวณแต่ละเขตที่ได้ กาหนดไว้ แล้ วตามวิธีการ
เลือกกลุม่ ตัวอย่าง ขันที
้ ่ 1-3
2. ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ าเอกสาร
บทความ วารสารที่ ส ามารถอ้ างอิ ง ได้ งานวิ จัย ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ทาง
อินเตอร์ เน็ต เพื่อประกอบการสร้ างแบบสอบถาม
การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดทาข้ อมูลหลังจากรวบรวมแบบสอบถามทัง้ หมดที่ได้ เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจัยได้ นา
แบบสอบถามทังหมดมาด
้
าเนินการ ดังนี ้
1. ตรวจสอบข้ อ มูล โดยผู้วิ จัย ตรวจสอบความสมบู รณ์ ข องข้ อ มูล จากการตอบ
แบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. นาแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้ ว มาใส่รหัส (Coding) ในแบบลง
รหัส สาหรับประมวลข้ อมูลด้ วยระบบคอมพิวเตอร์
3. บันทึกข้ อมูลที่ได้ ลงรหัสแล้ วในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนามาประมวลผล
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ โดยใช้ สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้ ตารางแจก
แจงความถี่ แสดงผลร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึงลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของกลุม่ ตัวอย่าง
2. การวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้
2.1 วิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนกับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
Zara ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะด้ าน
ประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนกับภาพลักษณ์ตราสินค้ า และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะด้ านประชากรศาสตร์
ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนกับความพึง
พอใจ โดยวิ ธี Decision Tree เป็ นการจ าแนกประเภท (Classification) ข้ อ มู ล ออกเป็ นกลุ่ ม
(class) ต่างๆ โดยใช้ คณ
ุ ลักษณะ (attribute) ข้ อมูลในการจาแนกประเภท
2.2 การวิ เคราะห์ ห าความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรในรู ป ของสมการท านาย
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ได้ แก่ ภาพลักษณ์ตราสินค้ ากับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara
ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และความพึงพอใจกับความภักดีต่อตราสินค้ า Zara ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยสถิ ติ ที่ ใช้ ท ดสอบ คือ การวิเคราะห์ ค วามถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2546: 361)
สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ 3 ประเภท ได้ แก่
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) พื ้นฐานประกอบด้ วย
1.1 ค่าร้ อยละ (Percentage) ใช้ สตู ร ดังนี ้ (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา, 2545)
P
โดย P
f
n

=
แทน
แทน
แทน

f×100
n

ค่าสถิติร้อยละ
ความถี่ของข้ อมูล
จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
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̅ ) ใช้ สตู ร ดังนี ้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2544: 35)
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean: X
̅ = ∑𝑥
X
𝑛

̅ =
X
∑𝑥 =
n =

เมื่อ

คะแนนเฉลีย่
ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
จานวนกลุม่ ตัวอย่าง

1.3 ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) การเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน เพื่อใช้ แปลความหมายของข้ อมูลต่าง ๆ ใช้ สตู ร ดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2544: 49)

เมื่อ

n ∑ x2 − (x)2

S.D. =

√

S.D.

=

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

∑ 𝑥2

=

ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง

(∑ 𝑥)2 =

ผลรวมของคะแนนทังหมดยกก
้
าลังสอง

n

=

n(n−1)

จานวนคนในกลุม่ ตัวอย่าง

2. สถิติที่ใช้ ทดสอบคุณภาพหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ วิธี
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (Alpha - coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา.
2546: 449-450)
Cronbach’s alpha (∝)
เมื่อ

=

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
kcovariance/variance
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1+(k−1)covariance/variance

∝

=

ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม

K

= จานวนคาถาม
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̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ = ค่าเฉลีย่ ของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างคาถามต่าง ๆ
𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
variance

= ค่าเฉลีย่ ของค่าความแปรปรวนของคาถาม

3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ซึง่ ใช้ ทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้
3.1 ใช้ การวิเคราะห์การจาแนกประเภทด้ วยวิธี Decision Tree
เป็ นการจาแนกประเภท (Classification) ข้ อมูลออกเป็ นกลุ่ม (class) ต่างๆ โดย
ใช้ คุณ ลัก ษณะ (attribute) ข้ อมูลในการจาแนกประเภท Decision Tree ที่ ได้ จะท าให้ ท ราบว่า
คุณลักษณะใดเป็ นตัวกาหนดการจาแนกประเภท และคุณลักษณะแต่ละตัวมีความสาคัญมาก
น้ อยต่างกันอย่างไร
ส่วนประกอบของผลลัพธ์ของการจาแนกประเภทด้ วยวิธี Decision Tree
โนดภายใน (internal node) คือ คุณลักษณะต่างๆ ของข้ อมูล ซึ่งเมื่อข้ อมูล
ใดๆ ตกลงมาที่ โนด จะใช้ คุณ ลักษณะนี เ้ ป็ น ตัวตัดสิน ใจว่าข้ อมูลจะไปในทิ ศทางใด โดยโนด
ภายในที่เป็ นจุดเริ่มต้ นของต้ นไม้ เรี ยกว่า โนดราก
กิ่ง (branch, link) เป็ นค่าของคุณลักษณะในโนดภายในที่แตกกิ่งนีอ้ อกมา
ซึง่ โนดภายในจะแตกกิ่งเป็ นจานวนเท่ากับจานวนค่าของคุณลักษณะในโนดภายในนัน้
โนดใบ (leaf node) คือกลุ่มต่างๆ ซึง่ เป็ นผลลัพธ์ในการจาแนกประเภทข้อมูล

ภาพประกอบ 13 ส่วนประกอบของผลลัพธ์ของการจาแนกประเภทด้ วยวิธี Decision Tree
ที่มา: สาขาสารสนเทศสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ปั จจัยที่ใช้ ในการพิจารณา
Attribute Type
Nominal แบ่งเป็ นกลุม่
Ordinal แบ่งเป็ นกลุม่ โดยมีการเรี ยงลาดับของกลุม่
Continuous เป็ นข้ อมูลมีความต่อเนื่องกัน
จานวนของทางที่จะแยก
2 way split (Binary split)
Multi-way split

ภาพประกอบ 14 ตัวอย่างของประเภทการพิจารณา
ที่มา: สาขาสารสนเทศสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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3.2 การวิเคราะห์ ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีสตู ร
สมการพยากรณ์ ดังนี ้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2546: 302)
Ŷ = β0+ β1X1 + β2X2+... + βkXk
เมื่อ
Ŷ
β0
β1, β2... βk

แทน
แทน
แทน

X1, X2,…, Xk
k

แทน
แทน

คะแนนพยากรณ์ของตัวแปรตาม
ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์
ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยของตัว แปรอิ ส ระตัว ที่ 1
ถึงตัวที่ k ตามลาดับ
คะแนนของตัวแปรอิสระ ตัวที่1 ถึงตัวที่ k ตามลาดับ
จานวนตัวแปรอิสระ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “อิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้ าและความพึงพอใจที่มีตอ่ ความ
ภักดี ต่อตราสินค้ า Zara ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์ตา่ งๆ ที่
ใช้ ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
สัญลักษณ์ ท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง


แทน

ค่าคะแนนเฉลีย่ ของกลุม่ ตัวอย่าง (Mean)

S.D.

แทน

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

R

แทน

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู

R2

แทน

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู

SEb

แทน

ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์

β

แทน

ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ ซึง่ พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

𝑌̂

แทน

สมการพยากรณ์ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

H0

แทน

สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)

H1

แทน

สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)

Sig

แทน

ระดับนัยสาคัญทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน

*

แทน

มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

**

แทน

มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ และการแปลผลการวิเคราะห์ ข้อมูลของการวิจยั ครัง้ นี ้
ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์และนาเสนอในรู ปแบบของตารางประกอบคาอธิบาย โดยการแบ่งการนาเสนอ
เป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้ วยค่าร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแบ่งผลการวิเคราะห์
ข้ อมูลออกเป็ น 4 ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ แlละรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า Zara ใน 3 ด้ าน
ประกอบด้ วย ด้ านคุณสมบัติ (Utilitarian or functional attributes) ด้ านอารมณ์ (Experiential or
aesthetic attributes) และด้ านสัญลักษณ์ (Value-expressive or symbolic attributes)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อสินค้ าและบริ การของตรา
สินค้ า Zara
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้ า Zara ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพ มหานคร
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1 ภาพลักษณ์ ตราสินค้ าและความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อความ
ภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สม ม ติ ฐ าน ข้ อที่ 2 ผู้ บ ริ โ ภคใน เขตกรุ ง เท พ ม ห าน ครที่ มี ลั ก ษ ณ ะท าง
ประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara แตกต่างกัน
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ มีจานวนทังหมด
้
400 คน แสดงผลการวิเคราะห์จาแนก
ตามตัวแปรต่างๆ ดังนี ้
ตาราง 1 แสดงจานวนและค่าร้ อยละของข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน
ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ชาย

76

19.0

หญิง

324

81.0

400

100.0

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี

47

11.8

21– 30 ปี

257

64.2

31 – 40 ปี

56

14.0

41 – 50 ปี

40

10.0

รวม

400

100.00

โสด

287

71.8

สมรส / อยูด่ ้ วยกัน

113

28.2

400

100.00

1. เพศ

รวม
2. อายุ

3. สถานภาพสมรส

รวม
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ตาราง 1 (ต่อ)
ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้ อยละ

4. ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่าปริญญาตรี

47

11.8

ปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า

199

49.8

สูงกว่าปริญญาตรี

154

38.4

400

100.00

นักเรี ยน/นิสติ /นักศึกษา

47

11.8

พนักงานบริษัทเอกชน

252

63.0

ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

61

15.2

เจ้ าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ

40

10.0

400

100.00

6. รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท

47

11.8

10,001 – 20,000 บาท

118

29.4

20,001 – 30,000 บาท

123

30.8

30,001 – 40,000 บาท

112

28.0

400

100.00

รวม
5. อาชีพ

รวม

รวม
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จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครัง้ นี ้ จานวน 400 คน สามารถอธิบายผลการศึกษา จาแนกตามตัวแปรได้ ดังนี ้
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง โดยมีอยูจ่ านวน 324 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 81.0 และเพศชาย จานวน 76 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.0 ของจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ทังหมด
้
อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 21– 30 ปี มากที่สดุ โดยมีอยู่
จานวน 257 คน คิดเป็ นร้ อยละ 64.2 รองลงมา ได้ แก่ มีอายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี จานวน 56 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 14.0 มีอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี จานวน 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.8 และมีอายุ
อยู่ในช่ ว ง 41 – 50 ปี จ านวน 40 คน ซึ่งคิ ด เป็ น ร้ อยละ 10.0 ของจ านวนผู้ต อบแบบสอบถาม
ทังหมด
้
สถานภาพสมรส พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี ส ถานภาพโสด โดยมี อ ยู่
จานวน 287 คน คิดเป็ นร้ อยละ 71.8 รองลงมา ได้ แก่ สถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน จานวน 113
คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.2 ของจานวนผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่ามากที่สดุ โดยมีอยู่จานวน 199 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.8 รองลงมา ได้ แก่
ระดับการศึก ษาสูงสุด คือ สูงกว่าปริ ญ ญาตรี จานวน 154 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 38.4 และระดับ
การศึกษาสูงสุด คือ ต่ากว่าปริ ญ ญาตรี จานวน 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.8 ของจานวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทังหมด
้
อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชนมาก
ที่ สุด โดยมี อยู่จานวน 252 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 63.0 รองลงมา ได้ แก่ เป็ น ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จานวน 61 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.2 เป็ นนักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา จานวน 47 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 11.8 และเป็ นเจ้ าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ จานวน 40 คน คิดเป็ นร้ อยละ
10.0 ของจานวนผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ในช่วง 20,001 – 30,000 บาท มากที่สดุ โดยมีอยู่จานวน 123 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.8 รองลงมา
ได้ แก่ มีรายได้ เฉลี่ย ต่อเดือนอยู่ในช่ว ง 10,001 – 20,000 บาท จานวน 118 คน คิดเป็ น ร้ อยละ
29.4 มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่ นช่วง 30,001 – 40,000 บาท จานวน 112 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.0
และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท มีอยู่จานวน 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ
11.8 ของจานวนผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
คามลาดับ
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ส่ วนที่ 2 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ภาพลัก ษณ์ ข องตราสิ น ค้ า Zara ใน 3 ด้ า น
ประกอบด้ วย ด้ านคุณสมบัติ (Utilitarian or functional attributes) ด้ านอารมณ์ (Experiential or
aesthetic attributes) และด้ านสัญลักษณ์ (Value-expressive or symbolic attributes) โดยแจก
แจงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลข้ อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างที่มีตอ่
ภาพลักษณ์ของตราสินค้ า Zara จาแนกเป็ นรายด้ านและภาพรวม

ด้ านคุณสมบัติ (Utilitarian or functional attributes)

3.99

ระดับความ
คิดเห็น
ดี
0.589

ด้ านอารมณ์ (Experiential or aesthetic attributes)

4.16

0.523

ดี

ด้ านสัญลักษณ์ (Value-expressive or symbolic
attributes)
รวม

4.16

0.572

ดี

4.08

0.464

ดี

ภาพลักษณ์ของตราสินค้ า Zara



S.D.

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า Zara จาแนกเป็ นรายด้ านและภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า Zara โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.08 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของตรา
สิ น ค้ า Zara ด้ า นอารมณ์ (Experiential or aesthetic attributes) และด้ า นสัญ ลัก ษณ์ (Valueexpressive or symbolic attributes) และด้ า นคุณ สมบัติ (Utilitarian or functional attributes)
อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16, 4.16 และ 3.99 ตามลาดับ โดยเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้ านจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี ้
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ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างที่มีตอ่
ภาพลักษณ์ของตราสินค้ า Zara ด้ านคุณสมบัติ (Utilitarian or functional attributes)



S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

1. วัตถุดิบที่นามาผลิตสินค้ าตรา Zara มีคณ
ุ ภาพดี

4.39

0.655

ดีมาก

2. สินค้ าตรา Zara มีมาตรฐานการตัดเย็บที่ดี

3.92

0.795

ดี

3. สินค้ าตรา Zara มีการออกแบบให้ ง่ายต่อการ
สวมใส่หรื อใช้ งาน

3.60

0.901

ดี

4. สินค้ าตรา Zara มีความทนทานต่อการใช้ งาน

3.95

0.777

ดี

3.99

0.589

ดี

ภาพลักษณ์ของตราสินค้ า Zara
ด้ านคุณสมบัติ (Utilitarian or functional attributes)

รวม

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
ภาพลัก ษณ์ ข องตราสิ น ค้ า Zara ด้ า นคุณ สมบัติ (Utilitarian or functional attributes) พบว่ า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก คือ วัตถุดิบที่นามา
ผลิตสินค้ าตรา Zara มีคณ
ุ ภาพดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ส่วนข้ อที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามมีความ
คิด เห็ น อยู่ในระดับ ดี ได้ แก่ สิน ค้ าตรา Zara มี ค วามทนทานต่อการใช้ งาน สิน ค้ าตรา Zara มี
มาตรฐานการตัดเย็บที่ดี และสินค้ าตรา Zara มีการออกแบบให้ ง่ายต่อการสวมใส่หรื อใช้ งาน โดย
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.95, 3.92 และ 3.60 ตามลาดับ
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ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างที่มีตอ่
ภาพลักษณ์ของตราสินค้ า Zara ด้ านอารมณ์ (Experiential or aesthetic attributes)



S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

5. ท่านรู้สกึ มีความเป็ นผู้นาด้ านแฟชัน่ เมื่อสวมใส่ หรื อ
ใช้ สนิ ค้ าตรา Zara

3.93

0.714

ดี

6. ท่านรู้สกึ มัน่ ใจ เมื่อสวมใส่หรื อใช้ สนิ ค้ าตรา Zara

4.22

0.646

ดีมาก

7. ท่านรู้สกึ ภูมิฐาน เมื่อสวมใส่หรื อใช้ สนิ ค้ าตรา Zara

4.32

0.612

ดีมาก

8. ท่านมีความภาคภูมิใจ เมื่อสวมใส่หรื อใช้ สนิ ค้ า
ตรา Zara
รวม

4.09

0.706

ดี

4.16

0.523

ดี

ภาพลักษณ์ของตราสินค้ า Zara
ด้ านอารมณ์ (Experiential or aesthetic attributes)

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
ภาพลัก ษณ์ ของตราสิ น ค้ า Zara ด้ านอารมณ์ (Experiential or aesthetic attributes) พบว่ า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที่ ผ้ ตู อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับดีมาก ได้ แก่ ท่านรู้ สึกภูมิ
ฐาน เมื่อสวมใส่หรื อใช้ สินค้ าตรา Zara และท่านรู้สกึ มัน่ ใจ เมื่อสวมใส่หรื อใช้ สินค้ าตรา Zara โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และ 4.22 ตามลาดับ ส่วนข้ อที่ผ้ ูตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็น อยู่ใน
ระดับดี ได้ แก่ ท่านมีความภาคภูมิใจ เมื่อสวมใส่หรื อใช้ สินค้ า ตรา Zara และท่านรู้ สกึ มีความเป็ น
ผู้ น าด้ านแฟชั่ น เมื่ อ สวมใส่ หรื อ ใช้ สิ น ค้ าตรา Zara โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.09 และ 3.93
ตามลาดับ

83
ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างที่มีตอ่
ภาพลักษณ์ของตราสินค้ า Zara ด้ านสัญลักษณ์ (Value-expressive or symbolic attributes)
ภาพลักษณ์ของตราสินค้ า Zara
ด้ านสัญลักษณ์ (Value-expressive or symbolic
attributes)
9. เมื่อท่านเห็นคาว่า Zara แล้ ว ท่านสามารถจดจาได้



S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

3.78

0.863

ดี

4.95

0.213

ดีมาก

3.78

0.863

ดี

4.16

0.572

ดี

ว่าเป็ นตราสินค้ าเสื ้อผ้ าแฟชัน่ ที่มีการออกแบบทันสมัย
และมีความรวดเร็วในการออกสินค้ าใหม่
10.
เมื่อท่านเห็น Logo ดังรูปนี ้แล้ ว ท่านสามารถจดจาได้ วา่
เป็ นตราสินค้ า Zara
11.

เมื่อท่านเห็นร้ านค้ าที่มีลกั ษณะการตกแต่งดังรูปนี ้แล้ ว
ท่านสามารถจดจาได้ วา่ เป็ นร้ านค้ าตรา Zara
รวม

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
ภาพลัก ษณ์ ข องตราสิ น ค้ า Zara ด้ านสัญ ลัก ษณ์ (Value-expressive or symbolic attributes)
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก คือ เมื่อท่าน
เห็น Logo ดังรู ปนีแ้ ล้ ว ท่านสามารถจดจาได้ ว่าเป็ นตราสินค้ า Zara โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95

84
ส่วนข้ อที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับดี ได้ แก่ เมื่อท่านเห็นคาว่า Zara แล้ ว ท่าน
สามารถจดจาได้ ว่าเป็ นตราสินค้ าเสื ้อผ้ าแฟชัน่ ที่มีการออกแบบทันสมัยและมีความรวดเร็ วในการ
ออกสินค้ าใหม่ และเมื่อท่านเห็นร้ านค้ าที่มีลกั ษณะการตกแต่งดังรู ปนี ้แล้ ว ท่านสามารถจดจาได้
ว่าเป็ นร้ านค้ าตรา Zara โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.78
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อสินค้ าและบริ การของตราสินค้ า
Zara โดยแจกแจงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลข้ อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างที่มี
ต่อสินค้ าและบริการของตราสินค้ า Zara

85
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มี ต่อสินค้ าและ
บริ การของตราสินค้ า Zara พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อสินค้ าและบริ การของ
ตราสิน ค้ า Zaraโดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.02 เมื่ อพิ จารณาเป็ น รายข้ อ
พบว่า ข้ อที่ผ้ ูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ ได้ แก่ ท่านพึงพอใจต่อการ
ให้ บริการของพนักงานในร้ านค้ าของตราสินค้ า Zara ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการต่างๆ ในร้ านค้ า
ของตราสินค้ า Zara เช่น การลองสินค้ า การตรวจสอบจานวนสินค้ าคงเหลือ การชาระเงินและการ
ให้ บริ การหลังการขาย และท่านพึงพอใจต่อ Design ของสินค้ าตรา Zara โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.48, 4.35 และ 4.26 ตามลาดับ ส่วนข้ อที่ผ้ ูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ได้ แก่ ท่านพึงพอใจต่อการตกแต่งภายในร้ านค้ าของตราสินค้ า Zara ท่านพึงพอใจต่อคุณภาพของ
สินค้ าตรา Zara ท่านพึงพอใจต่อการส่งเสริ มการตลาดของสินค้ าตรา Zara เช่น การจัดลดราคา
ประจาปี ท่านพึงพอใจต่อช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าของตรา Zara ที่มีหลากหลายทังร้้ านค้ า
และออนไลน์ และท่านพึงพอใจต่อความรวดเร็ วในการออกสินค้ าใหม่ของสินค้ าตรา Zara โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10, 3.91, 3.79 , 3.69 และ 3.49 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้ า Zara ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพ มหานคร โดยแจกแจงค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปรผลข้ อมูลดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
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ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ความภักดีต่อตราสินค้า Zara ของผูบ้ ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
1. ท่านจะบอกต่อประสบการณ์ดๆี ทีไ่ ด้รบั จากการใช้สนิ ค้า
ตรา Zara ให้ผอู้ ่นื ฟั ง



S.D.

4.31

0.636

ระดับความ
ภักดี
มากทีส่ ดุ

2. หากท่านได้ยนิ บุคคลอื่นพูดถึงตราสินค้า Zara ในแง่ลบ
ท่านยินดีจะช่วยแก้ต่างให้

4.22

0.649

มากทีส่ ดุ

3. ท่านจะกลับมาซือ้ สินค้าตรา Zara ซ้าอีก อย่างแน่นอน
ในอนาคต

4.30

0.589

มากทีส่ ดุ

4. ท่านยินยอมทีจ่ ะซือ้ สินค้าตรา Zara แม้จะต้องจ่ายในราคา
ทีส่ งู กว่าสินค้าตราอื่น

4.23

0.579

มากทีส่ ดุ

5. ท่านจะยังคงใช้สนิ ค้าตรา Zara เหมือนเดิมแม้จะมีบุคคลอื่น
มาแนะนาให้ใช้สนิ ค้าตราอื่น

3.84

0.796

มาก

4.18

0.497

มาก

รวม

จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ ระดับ ความภักดีต่อตราสินค้ า Zara ของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพ มหานคร เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความภักดีอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามมีความ
ภักดีอยู่ในระดับมากที่ สุด ได้ แก่ ท่านจะบอกต่อประสบการณ์ ดีๆ ที่ ได้ รับจากการใช้ สินค้ าตรา
Zara ให้ ผ้ อู ื่นฟั ง ท่านจะกลับมาซื ้อสินค้ าตรา Zara ซ ้าอีก อย่างแน่นอนในอนาคต ท่านยินยอมที่
จะซื ้อสินค้ าตรา Zara แม้ จะต้ องจ่ายในราคาที่สงู กว่าสินค้ าตราอื่น และหากท่านได้ ยินบุคคลอื่น
พูดถึงตราสินค้ า Zara ในแง่ลบ ท่านยินดีจะช่วยแก้ ต่างให้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31, 4.30, 4.23
และ 4.22 ตามลาดับ ส่วนข้ อที่ ผ้ ูตอบแบบสอบถามมีความภักดีอยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ท่านจะ
ยังคงใช้ สินค้ าตรา Zara เหมือนเดิมแม้ จะมีบุคคลอื่นมาแนะนาให้ ใช้ สิน ค้ าตราอื่น โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.84
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
เป็ นการนาเสนอผลการทดสอบสมมติฐาน ซึง่ ประกอบไปด้ วย สมมติฐาน จานวน 2 ข้ อ
คือ
สมมติฐานข้ อที่ 1 ภาพลักษณ์ ตราสินค้ าและความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อ
ตราสินค้ า Zara ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงั นี ้
H0: ภาพลักษณ์ตราสินค้ าและความพึงพอใจ ไม่มีอิทธิพลต่อความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
Zara ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
H1: ภาพลักษณ์ ตราสินค้ าและความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้ า
Zara ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ส าหรั บ สถิ ติ ที่ น ามาใช้ ในการทดสอบสมมติ ฐ าน คื อ การวิเคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในรู ปแบบของความถดถอยเชิงเส้ นตรง โดยใช้ วิธีการ
เลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยวิธี Enter ที่ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้ จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดังนี ้
ตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ในรูปแบบเส้ นตรงของความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ า Zara ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แหล่งของความ
แปรปรวน

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

50.811

4

12.703

104.912**

0.000

Within Groups

47.827

395

0.121

Total

98.637

399

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
(นัยสาคัญทางสถิติมาตรฐานของงานวิจยั นี ้อยูท่ ี่ระดับ 0.05)
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จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุม่ ของตัวแปรอิสระ ได้ แก่ ภาพลักษณ์และความ
พึงพอใจ มี ผ ลต่อ ความภัก ดี ต่อตราสิน ค้ า Zara ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงทาให้ สามารถสร้ างสมการพยากรณ์เชิงเส้ นตรงได้ ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ในรูปแบบเส้ นตรง คานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู
ได้ ดงั นี ้
ตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะห์ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) ในรูปแบบของ
ความถดถอยเชิงเส้ นตรง โดยใช้ วิธีการเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยวิธี Enter

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.1
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
(นัยสาคัญทางสถิตมิ าตรฐานของงานวิจยั นี้อยูท่ ร่ี ะดับ 0.05)
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จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรที่สามารถทานายความภักดีต่อตราสินค้ า
Zara ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ภาพลักษณ์ของตราสินค้ า Zara ด้ านคุณสมบัติ (X1)
ภาพลักษณ์ของตราสินค้ า Zara ด้ านอารมณ์ (X2) และความพึงพอใจต่อสินค้ าและบริ การของตรา
สิ น ค้ า Zara (X4) ที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.1, 0.01 และ 0.01 ตามล าดับ ซึ่ง ตัว แปรทัง้ 3
สามารถทานายความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ ร้อยละ 51.0
(Adjusted R2 = 0.510) และสามารถเขียนเป็ นสมการทานายความภักดีต่อตราสินค้ า Zara ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ มหานคร ได้ ดงั นี ้
Y = 1.189 + 0.067 X1* + 0.382 X2** - 0.028 X3 + 0.314 X4**
(0.079)

(0.000)

(0.000)

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.1
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
(นัยสาคัญทางสถิตมิ าตรฐานของงานวิจยั นี้อยูท่ ร่ี ะดับ 0.05)
จากสมการสามารถอธิบายผลได้ ดังนี ้
ภาพลัก ษณ์ ข องตราสิน ค้ า Zara ด้ านคุณ สมบัติ (X1) มี ค่าสัม ประสิท ธิ์ เท่ ากับ 0.067
หมายความว่า หากความคิดเห็นของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อภาพลักษณ์ ของตรา
สินค้ า Zara ด้ านคุณสมบัติ (X2) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะส่งผลทาให้ ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ ้น 0.067 หน่วย เมื่อกาหนดให้ ปัจจัยอื่นๆ มีคา่ คงที่
ภาพลัก ษณ์ ข องตราสิ น ค้ า Zara ด้ า นอารมณ์ (X2) มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ เท่ า กั บ 0.382
หมายความว่า หากความคิดเห็นของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อภาพลักษณ์ ของตรา
สินค้ า Zara ด้ านอารมณ์ (X2) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะส่งผลทาให้ ความภักดีต่อตราสินค้ า Zara ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ ้น 0.382 หน่วย เมื่อกาหนดให้ ปัจจัยอื่นๆ มีคา่ คงที่
ความพึงพอใจต่อสิน ค้ าและบริ การของตราสิน ค้ า Zara (X4) มี ค่าสัม ประสิท ธิ์ เท่ากับ
0.314 หมายความว่า หากผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีความพึงพอใจต่อสินค้ าและบริ การ
ของตราสิ น ค้ า Zara (X4) เพิ่ ม ขึน้ 1 หน่ ว ย จะส่ ง ผลท าให้ ค วามภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า Zara ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ ้น 0.314 หน่วย เมื่อกาหนดให้ ปัจจัยอื่นๆ มีคา่ คงที่
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สมมติฐานข้ อที่ 2 ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์
ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara แตกต่างกัน สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได้ ดงั นี ้
H0: ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ า Zara ไม่แตกต่างกัน
H1: ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ า Zara แตกต่างกัน
สาหรับสถิติที่นามาใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ การจาแนกประเภท
ด้ วยวิธี Decision Tree ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังนี ้

ภาพประกอบ 15 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara
จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้ วยวิธี Decision Tree
จากภาพประกอบ 15 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความภักดีต่อตราสินค้ า
Zara จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้ วยวิธี Decision Tree พบว่า ผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
สูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara ไม่แตกต่างกัน
จากผลการวิเคราะห์ดงั กล่าว ผู้วิจยั มีความเห็นว่าอาจไม่สามารถทาประโยชน์เพิ่มเติมได้
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ ทาการวิเคราะห์เพิ่มเติมจากข้ อมูลส่วนอื่นๆที่มีอยู่เพื่อให้ ได้ ประโยชน์เพิ่มเติม
จากงานวิจัยนี ้ โดยการวิเคราะห์ ความแตกต่างของภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า Zara ทัง้ 3 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านคุณสมบัติ ด้ านอารมณ์ ด้ านสัญลักษณ์ ตลอดจนความพึงพอใจต่อสินค้ าและบริ การ
ของตราสิน ค้ า Zara จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้ วยวิธี Decision Tree ผลการ
วิเคราะห์เป็ นดังนี ้
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ภาพประกอบ 16 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของภาพลักษณ์ของตราสินค้ า Zara
ด้ านคุณสมบัติ จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้ วยวิธี Decision Tree
จากภาพประกอบ 16 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของภาพลักษณ์ของตราสินค้ า Zara
ด้ านคุณ สมบัติ จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้ วยวิธี Decision Tree พบว่า ความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ภาพลัก ษณ์ ของตราสิน ค้ า Zara ด้ านคุณ สมบัติ จะแตกต่างกัน ตามเพศของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้บริ โภคที่เป็ นเพศชาย จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์
ของตราสินค้ า Zara ด้ านคุณสมบัติสงู กว่าผู้บริโภคที่เป็ นเพศหญิง
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ภาพประกอบ 17 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของภาพลักษณ์ของตราสินค้ า Zara
ด้ านอารมณ์ จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้ วยวิธี Decision Tree
จากภาพประกอบ 17 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของภาพลักษณ์ของตราสินค้ า Zara
ด้ า นอารมณ์ จ าแนกตามลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ด้ วยวิธี Decision Tree พบว่า ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตราสินค้ า Zara ด้ านอารมณ์ จะแตกต่างกันตามเพศของผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้บริ โภคเพศชายจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตราสินค้ า
Zara ด้ านอารมณ์ สูงกว่าผู้บริโภคเพศหญิง
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ภาพประกอบ 18 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของภาพลักษณ์ของตราสินค้ า Zara
ด้ านสัญลักษณ์ จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้ วยวิธี Decision Tree
จากภาพประกอบ 18 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของภาพลักษณ์ของตราสินค้ า Zara
ด้ านสัญลักษณ์ จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้ วยวิธี Decision Tree พบว่า ความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ภาพลัก ษณ์ ข องตราสิ น ค้ า Zara ด้ า นสัญ ลัก ษณ์ จะแตกต่ า งกัน ตามระดับ
การศึกษาของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผู้บริ โภคที่ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับ
ปริ ญ ญาตรี จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า Zara ด้ านสัญ ลักษณ์ สูงกว่า
ผู้บริโภคที่ระดับการศึกษาสูงสุด คือระดับต่ากว่าปริญญาตรี

ภาพประกอบ 19 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจต่อสินค้ าและ
บริการ ของตราสินค้ า Zara จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้ วยวิธี Decision Tree
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จากภาพประกอบ 19 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจต่อสินค้ า
และบริ การของตราสินค้ า Zara จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้ วยวิธี Decision Tree
พบว่ า ผู้ บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
สินค้ าและบริการของตราสินค้ า Zara ไม่แตกต่างกัน

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “อิทธิพลของภาพลักษณ์ ตราสินค้ าและความพึงพอใจที่มีต่อความ
ภัก ดี ต่อตราสิน ค้ า Zara ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ท าการสรุ ป ผล
อภิปรายผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะที่ได้ จากงานวิจยั ดังนี ้
สังเขปการวิจัย
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่ อ ศึก ษาอิ ท ธิ พ ลของภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า ได้ แ ก่ ด้ า นคุณ สมบัติ ด้ า น
อารมณ์ และด้ านสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ มี ต่ อ ความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า Zara ของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจ ที่มีตอ่ ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความภักดีต่อตราสินค้ า Zara ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยจาแนกตามลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด
อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ความสาคัญของการวิจัย
1. เพื่อเป็ นแนวทางให้ กับผู้จัดจาหน่ายสินค้ า ตรา Zara ในประเทศไทย ในการนา
ข้ อมูลจากงานวิจัยมาปรับปรุ ง และพัฒนาภาพลักษณ์ ตราสินค้ า ตลอดจนวางแผนกลยุทธ์ ทาง
การตลาดของให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคมากที่สดุ ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด ส่งผลให้ ยอดขายและผลกาไรของธุรกิจเพิ่มมากขึ ้น และกลายเป็ นผู้นาตลาดแฟชัน่
รวดเร็วในประเทศไทยในที่สดุ
2. เพื่ อเป็ น แนวทางให้ กับ ผู้ ป ระกอบการธุรกิ จแฟชั่น รวดเร็ ว (Fast Fashion) ตรา
สินค้ าอื่นๆในประเทศไทย ตลอดจนผู้ที่สนใจในการนาผลการวิจยั ไปใช้ เป็ นแนวทางการสร้ างความ
ได้ เปรี ยบทางการแข่งขันให้ เหนือคู่แข่ง สามารถผลิตสินค้ าและบริ การให้ สอดคล้ องความต้ องการ
ผู้บริ โภค ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด ส่งผลให้ ธุรกิจประสบความสาเร็ จ และกลายเป็ น
ผู้นาตลาดธุรกิจแฟชัน่ รวดเร็ว (Fast Fashion) ได้ ในอนาคต
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3. เพื่ อ เป็ นแนวทางให้ กั บ งานวิ จัย อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และเพื่ อ เป็ นประโยชน์ ต่ อ
การศึกษาต่อเนื่องในอนาคต
สมมุตฐิ านการวิจัย
1. ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า และความพึงพอใจ มีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อตราสินค้ า
Zara ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ า Zara แตกต่างกัน
\
วิธีดาเนินการวิจัย
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ คื อ ผู้ บริ โ ภคที่ เคย ซื อ้ สิ น ค้ าตรา Zara ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิจ ัย คื อ ผู้ บ ริโ ภคที่ เ คยซื้ อ สิน ค้ า ตรา Zara ในเขต
กรุงเทพมหานครซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่นอน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดขนาดตัวอย่าง
และใช้ สู ต รการค านวณขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่ า งในกรณี ไ ม่ ท ราบจ านวนประชากร (W.G.
Cochran.1977: 428) กาหนดให้ ค่าเปอร์ เซ็นต์ที่ต้องการจะสุ่มตัวอย่างเป็ น 50% หรื อ 0.50 จาก
ประชากรทังหมด
้
ต้ องการระดับความเชื่อมัน่ 95% หรื อ 0.95 และยอมรับค่าความคลาดเคลื่อน
จากการสุ่มตัวอย่างได้ 5% หรื อ 0.05 ดังนัน้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้ เท่ากับ 385 ราย
และเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างอีก 15 รายเพื่อให้ ข้อมูลสมบูรณ์ มากขึ ้น รวมเป็ นขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องการทังหมด
้
400 ราย
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ขัน้ ที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota sampling) โดยกาหนดสัดส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างจากร้ านค้ าตรา Zara ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ มีจานวนทังหมด
้
8 สาขา ได้ แก่
สาขาศูนย์การค้ าสยามพารากอน
สาขาศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์
สาขาศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี
สาขาศูนย์การค้ าเอ็มควอเทียร์
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สาขาศูนย์การค้ าเซ็นทรัล ปิ่ นเกล้ า
สาขาศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว
สาขาศูนย์การค้ าเดอะมอลล์ บางกะปิ
สาขาศูนย์การค้ าเมกา บางนา
จากขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการทัง้ หมด 400 ราย จะได้ จานวนกลุ่มตัวอย่าง
จากแต่ละสาขาๆ ละเท่าๆกัน คือ สาขาละ 50 ราย
ขัน้ ที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Accidental Sampling) เป็ นการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก โดยเลือกเก็ บข้ อมูลจากผู้บริ โภคที่ เคยใช้ สินค้ าตรา Zara
ที่ เต็ ม ใจให้ ข้ อมู ล โดยให้ ผู้ ตอบแบบสอบถามเป็ นผู้ กรอกค าตอบเอง (Self-Administered
Questionnaires) ในบริเวณสถานที่ที่ได้ กาหนดไว้ ในขันที
้ ่ 1 จนครบ 400 ราย
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้ทาวิจยั ได้ ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวม
ข้ อมูล ซึง่ ผู้วิจยั ได้ กาหนดกรอบแนวคิดจากข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง นามาประยุกต์ใช้ และออกแบบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยลักษณะแบบสอบถาม
เป็ น คาถามชนิ ดปลายปิ ด (Close-Ended Responses Question) และมี ห ลายคาตอบให้ เลือก
โดยให้ เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว (Multiple Choices Question)
ส่ วนที่ 2 ภาพลักษณ์ตราสินค้ า Zara มีทงหมด
ั้
3 ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านคุณสมบัติ
ด้ านอารมณ์ และด้ านสัญลักษณ์ โดยใช้ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่ าของลิเคิร์ท
(Likert’s Scale) ซึ่ง เป็ นการวัด ข้ อ มูล ประเภทอัน ตรภาคชัน้ หรื อ มาตราช่ ว ง (Interval Scale)
ประกอบด้ วยคาถามทัง้ หมด 11 ข้ อ แบ่งเป็ น ด้ านคุณสมบัติ 4 ข้ อ ด้ านอารมณ์ 4 ข้ อ และด้ าน
สัญลักษณ์ 3 ข้ อ โดยให้ เลือกตอบได้ เพียงคาตอบเดียว แบ่งคาตอบเป็ น 5 ระดับ
ส่ วนที่ 3 ความพึ ง พอใจต่ อ สิ น ค้ าและบริ ก ารของตราสิ น ค้ า Zara โดยใช้
แบบสอบถามแบบ มาตราส่ว นประมาณค่า ของลิ เคิ ร์ท (Likert’s Scale) ซึ่ง เป็ น การวัด ข้ อ มูล
ประเภทอันตรภาคชัน้ หรื อมาตราช่วง (Interval Scale) ประกอบด้ วยคาถามทัง้ หมด 8 โดยให้
เลือกตอบได้ เพียงคาตอบเดียว แบ่งคาตอบเป็ น 5 ระดับ
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ส่ วนที่ 4 ความภักดีต่อตราสินค้ า Zara ใช้ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่ า ของลิ เคิ ร์ ท (Likert’s Scale) ซึ่ ง เป็ นการวัด ข้ อมู ล ประเภทอัน ตรภาคชั น้ หรื อ มาตราช่ ว ง
(Interval Scale) ประกอบด้ วยคาถามทังหมด
้
5 ข้ อ แบ่งคาตอบเป็ น 5 ระดับ
ขัน้ ตอนในการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. ศึกษาค้ นคว้ าจากตารา เอกสาร บทความต่าง ๆ ทฤษฎี หลักการและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา เพื่อกาหนดขอบเขตของการวิจยั และสร้ างเครื่ องมือวิจยั ให้
ครอบคลุมความมุง่ หมายของงานวิจยั
2. รวบรวมสาระและเนื อ้ หาต่าง ๆ ที่ ได้ จากเอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจยั เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการสร้ างแบบสอบถามเกี่ยวกับ อิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้ า
และความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีต่อความภักดีต่อตราสินค้ า Zara ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. นาข้ อมูลที่ได้ มาสร้ างแบบสอบถาม
4. นาเสนอแบบสอบถามต่อจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
และขอคาแนะนา ในการแก้ ไขปรับปรุ งเพื่อให้ อ่านแล้ วมี ความเข้ าใจง่าย ชัดเจนตามความมุ่ง
หมายของการวิจยั
5. นาแบบสอบถามที่ได้ ปรับปรุงแก้ ไขเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) โดยให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content
Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ ใ ช้ (Wording) เพื่ อ น าไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไขก่ อ นน า
แบบสอบถามไปใช้ ในการเก็บข้ อมูลจริง
6. ปรั บ ปรุ งแบบสอบถามตามข้ อ เสนอแนะของผู้เชี่ ย วชาญ จากนัน้ น าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ ตรวจสอบอีกครัง้ เพื่อปรับปรุ งแก้ ไขครัง้ สุดท้ ายก่อนนาไปทดลองใช้
(Try Out)
7. นาแบบสอบถามในขันที
้ ่ 6 ไปเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อนา
ข้ อมูลไปทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้ วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบัค
(Cronbach’s Alpha-Coefficient) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา 2546: 449-450) ผลลัพธ์ ของค่าแอลฟ่ า
ที่ ได้ จ ะแสดงถึ ง ระดับ ความคงที่ ข องชุด ค าถาม ซึ่ง มี ค่ า ระหว่ า ง 0 < α < 1 โดยค่ า ผลลัพ ธ์ ที่
ใกล้ เคียงกับ 1 มากแสดงว่ามีความเชื่อมัน่ สูง ซึง่ การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ α ที่ยอมรับได้ ตังแต่
้ 0.70 ขึ ้นไป
จึงจะถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมัน่ และได้ คณ
ุ ภาพ (ณัฐฑิณี คุ้มครอง, 2558: 62)
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ทัง้ นี ้ ผลการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha-Coefficient)
จากแบบสอบถามของผู้วิจยั แสดงดังนี ้
ภาพลักษณ์ตราสินค้ า Zara = 0.797
ความพึงพอใจต่อสินค้ าและบริการของตราสินค้ า Zara = 0.834
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara = 0.723
8. นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบแล้ วมาปรับปรุงแก้ ไข เพื่อความสมบูรณ์โดยขอรับ
คาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้ องอีกครัง้ จากนันจึ
้ ง
นาแบบสอบถามไปเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างตามสถานที่ตา่ งๆ ที่กาหนดไว้ แล้ ว
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Method) เกี่ยวกับอิทธิ พล
ของภาพลักษณ์ตราสินค้ าและความพึงพอใจที่มีต่อความภักดีต่อตราสินค้ า Zara ของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีแหล่งข้ อมูลในการศึกษาค้ นคว้ า 2 ส่วน ดังนี ้
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการทาแบบสอบถาม และ
นาไปเก็ บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ในบริ เวณแต่ละเขตที่ ได้ กาหนดไว้ แล้ วตาม
วิธีการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ขันที
้ ่ 1-3
2. ข้ อมู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary data) เป็ นข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จากการศึ ก ษาค้ นคว้ า
เอกสาร บทความ วารสารที่สามารถอ้ างอิงได้ งานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงแหล่งข้ อมูลทาง
อินเตอร์ เน็ต เพื่อประกอบการสร้ างแบบสอบถาม
การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดทาข้ อมูลหลังจากรวบรวมแบบสอบถามทัง้ หมดที่ได้ เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจัยได้ นา
แบบสอบถามทังหมดมาด
้
าเนินการ ดังนี ้
1. ตรวจสอบข้ อ มูล โดยผู้วิ จัย ตรวจสอบความสมบู รณ์ ข องข้ อ มูล จากการตอบ
แบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. นาแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้ ว มาใส่รหัส (Coding) ในแบบลง
รหัส สาหรับประมวลข้ อมูลด้ วยระบบคอมพิวเตอร์
3. บัน ทึก ข้ อมูลที่ ได้ ลงรหัสแล้ วในระบบคอมพิ วเตอร์ เพื่ อน ามาประมวลผลด้ วย
โปรแกรมการวิเคราะห์สถิติสาเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้ ตารางแจก
แจงความถี่ แสดงผลร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึงลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของกลุม่ ตัวอย่าง
2. การวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้
2.1 วิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนกับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า
Zara ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะด้ าน
ประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนกับภาพลักษณ์ตราสินค้ า และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะด้ านประชากรศาสตร์
ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนกับความพึง
พอใจ โดยวิ ธี Decision Tree เป็ นการจ าแนกประเภท (Classification) ข้ อ มู ล ออกเป็ นกลุ่ ม
(class) ต่างๆ โดยใช้ คณ
ุ ลักษณะ (attribute) ข้ อมูลในการจาแนกประเภท
2.2 การวิ เคราะห์ ห าความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรในรู ป ของสมการท านาย
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ได้ แก่ ภาพลักษณ์ตราสินค้ ากับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara
ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และความพึงพอใจกับความภักดีต่อตราสินค้ า Zara ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยสถิ ติ ที่ ใช้ ท ดสอบ คือ การวิเคราะห์ ค วามถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2546: 361)
สรุ ปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
ส่ ว นที่ 1 การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผู้บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
โดยแจกแจงเป็ นค่าร้ อยละ
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง โดยมีอยูจ่ านวน 324 คน
คิ ด เป็ นร้ อยละ 81.0 และเพศชาย จ านวน 76 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 19.0 ของจ านวนผู้ ตอบ
แบบสอบถามทังหมด
้
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อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 21– 30 ปี มากที่สุด
โดยมีอยู่จานวน 257 คน คิดเป็ นร้ อยละ 64.2 รองลงมา ได้ แก่ มีอายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี จานวน
56 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.0 มีอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี จานวน 47 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 11.8
และมี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 41 – 50 ปี จ านวน 40 คน ซึ่ ง คิ ด เป็ นร้ อยละ 10.0 ของจ านวนผู้ ตอบ
แบบสอบถามทังหมด
้
สถานภาพสมรส พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด โดยมี
อยู่จานวน 287 คน คิดเป็ นร้ อยละ 71.8 รองลงมา ได้ แก่ สถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน จานวน
113 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.2 ของจานวนผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ระดับการศึกษา
สูง สุด คื อ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ ามากที่ สุด โดยมี อ ยู่จ านวน 199 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 49.8
รองลงมา ได้ แก่ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ สูงกว่าปริญญาตรี จานวน 154 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.4
และระดับการศึกษาสูงสุด คือ ต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.8 ของจานวน
ผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
อาชี พ พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ประกอบอาชี พ พนั ก งาน
บริ ษั ท เอกชนมากที่ สุด โดยมี อ ยู่จ านวน 252 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 63.0 รองลงมา ได้ แ ก่ เป็ น
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 61 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.2 เป็ นนักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
จานวน 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.8 และเป็ นเจ้ าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ จานวน 40
คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.0 ของจานวนผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ในช่วง 20,001 – 30,000 บาท มากที่สุด โดยมีอยู่จานวน 123 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.8
รองลงมา ได้ แก่ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาท จานวน 118 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 29.4 มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 30,001 – 40,000 บาท จานวน 112 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 28.0 และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท มีอยู่จานวน 47 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 11.8 ของจานวนผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
คามลาดับ
ส่ ว นที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับ ภาพลักษณ์ ของตราสิน ค้ า Zara ใน 3 ด้ าน
ประกอบด้ วย ด้ านคุณสมบัติ (Utilitarian or functional attributes) ด้ านอารมณ์ (Experiential or
aesthetic attributes) และด้ านสัญลักษณ์ (Value-expressive or symbolic attributes) โดยแจก
แจงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ต่อ ภาพลัก ษณ์ ข องตราสิน ค้ า Zara โดย
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ ดี โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.08 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ผู้ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็น ต่อภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า Zara ด้ านอารมณ์ (Experiential or
aesthetic attributes) และด้ านสัญลักษณ์ (Value-expressive or symbolic attributes) และด้ าน
คุณ สมบัติ (Utilitarian or functional attributes) อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16, 4.16
และ 3.99 ตามลาดับ โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี ้
ด้ า น คุ ณ ส ม บั ติ (Utilitarian or functional attributes) พ บ ว่ า ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อ พบว่า ข้ อที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก คือ วัตถุดิบที่นามาผลิต
สินค้ าตรา Zara มีคุณ ภาพดี โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ ากับ 4.39 ส่วนข้ อที่ ผ้ ูตอบแบบสอบถามมีความ
คิด เห็ น อยู่ในระดับ ดี ได้ แก่ สิน ค้ าตรา Zara มี ค วามทนทานต่อการใช้ งาน สิน ค้ าตรา Zara มี
มาตรฐานการตัดเย็บที่ดี และสินค้ าตรา Zara มีการออกแบบให้ ง่ายต่อการสวมใส่หรื อใช้ งาน โดย
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.95, 3.92 และ 3.60 ตามลาดับ
ด้ า น อ า ร ม ณ์ ( Experiential or aesthetic attributes) พ บ ว่ า ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อ พบว่า ข้ อที่ ผ้ ูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ได้ แก่ ท่านรู้ สึกภูมิฐาน
เมื่อสวมใส่หรื อใช้ สินค้ าตรา Zara และท่านรู้ สึกมั่นใจ เมื่อสวมใส่หรื อใช้ สินค้ าตรา Zara โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และ 4.22 ตามลาดับ ส่วนข้ อที่ ผ้ ูตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็ น อยู่ใน
ระดับดี ได้ แก่ ท่านมีความภาคภูมิใจ เมื่อสวมใส่หรื อใช้ สินค้ า ตรา Zara และท่านรู้ สกึ มีความเป็ น
ผู้ น าด้ านแฟชั่ น เมื่ อ สวมใส่ หรื อ ใช้ สิ น ค้ าตรา Zara โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.09 และ 3.93
ตามลาดับ
ด้ านสั ญ ลั ก ษณ์ (Value-expressive or symbolic attributes) พบว่ า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อ พบว่า ข้ อที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับดีมาก คือ เมื่อท่านเห็น Logo ดัง
รูปนี ้แล้ ว ท่านสามารถจดจาได้ ว่าเป็ นตราสินค้ า Zara โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95 ส่วนข้ อที่ผ้ ตู อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้ แก่ เมื่อท่านเห็นคาว่า Zara แล้ ว ท่านสามารถจดจา
ได้ ว่าเป็ นตราสินค้ าเสื ้อผ้ าแฟชัน่ ที่มีการออกแบบทันสมัยและมีความรวดเร็ วในการออกสินค้ าใหม่
และเมื่อท่านเห็นร้ านค้ าที่มีลกั ษณะการตกแต่งดังรูปนี ้แล้ ว ท่านสามารถจดจาได้ วา่ เป็ นร้ านค้ าตรา
Zara โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.78
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ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับความพึงพอใจต่อสินค้ าและบริ การของตรา
สินค้ า Zara โดยแจกแจงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อสินค้ าและบริ การของตราสินค้ า Zara
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที่ผ้ ูตอบ
แบบสอบถามมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่ สุด ได้ แก่ ท่ านพึงพอใจต่อการให้ บริ การของ
พนักงานในร้ านค้ าของตราสินค้ า Zara ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการต่างๆ ในร้ านค้ าของตราสินค้ า
Zara เช่น การลองสินค้ า การตรวจสอบจานวนสินค้ าคงเหลือ การชาระเงินและการให้ บริ การหลัง
การขาย และท่านพึงพอใจต่อ Design ของสินค้ าตรา Zara โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.48, 4.35 และ
4.26 ตามลาดับ ส่วนข้ อที่ ผ้ ูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ท่านพึง
พอใจต่อการตกแต่งภายในร้ านค้ าของตราสินค้ า Zara ท่านพึงพอใจต่อคุณภาพของสินค้ า ตรา
Zara ท่านพึงพอใจต่อการส่งเสริ มการตลาดของสิน ค้ าตรา Zara เช่น การจัดลดราคาประจาปี
ท่ านพึงพอใจต่อช่ องทางการจัด จาหน่ ายสิน ค้ าของตรา Zara ที่ มี ห ลากหลายทัง้ ร้ านค้ าและ
ออนไลน์ และท่ า นพึงพอใจต่อ ความรวดเร็ วในการออกสิน ค้ าใหม่ ของสิน ค้ าตรา Zara โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10, 3.91, 3.79 , 3.69 และ 3.49 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้ า Zara ของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพ มหานคร โดยแจกแจงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความภักดีอยู่ในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามมีความภักดีอยู่ในระดับมากที่สดุ ได้ แก่ ท่าน
จะบอกต่อประสบการณ์ดีๆ ที่ได้ รับจากการใช้ สินค้ าตรา Zara ให้ ผ้ อู ื่นฟั ง ท่านจะกลับมาซื ้อสินค้ า
ตรา Zara ซ ้าอีก อย่างแน่นอนในอนาคต ท่านยินยอมที่จะซื ้อสินค้ าตรา Zara แม้ จะต้ องจ่ายใน
ราคาที่สงู กว่าสินค้ าตราอื่น และหากท่านได้ ยินบุคคลอื่นพูดถึงตราสินค้ า Zara ในแง่ลบ ท่านยินดี
จะช่วยแก้ ต่างให้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31, 4.30, 4.23 และ 4.22 ตามลาดับ ส่วนข้ อที่ ผ้ ูตอบ
แบบสอบถามมีความภักดีอยูใ่ นระดับมาก ได้ แก่ ท่านจะยังคงใช้ สินค้ าตรา Zara เหมือนเดิมแม้ จะ
มีบคุ คลอื่นมาแนะนาให้ ใช้ สนิ ค้ าตราอื่น โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.84
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ภาพลักษณ์ตราสินค้ าและความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อความภักดี
ต่อตราสินค้ า Zara ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ ความภักดีต่อตราสินค้ า Zara ของ
ผู้ บริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครด้ วยวิ ธี การวิ เคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis) พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara ของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ภาพลักษณ์ของตราสินค้ า Zara ด้ านอารมณ์ (X2) และความพึงพอใจ
ต่อสินค้ าและบริการของตราสินค้ า Zara (X4) ภาพลักษณ์ของตราสินค้ า Zara ด้ านคุณสมบัติ (X1)
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.01, 0.01 และ 0.1 ตามลาดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ
0.404, 0.345 และ 0.080 ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งตัวแปรทัง้ 3 สามารถ
ท านายความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า Zara ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ได้ ร้อยละ 51.0
(Adjusted R2 = 0.510)
สมมติฐานข้ อที่ 2 ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์
ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การจาแนกประเภทด้ วยวิธี Decision
Tree พบว่าผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ า Zara ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ทัง้ นี ้ เพื่ อ ให้ ได้ ป ระโยชน์ เพิ่ ม เติ ม จากงานวิจัย นี ้ ผู้วิจัย จึงได้ ท าการวิเคราะห์
เพิ่มเติมจากข้ อมูลส่วนอื่นๆที่มีอยู่ โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างของภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า
Zara ทัง้ 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านคุณสมบัติ ด้ านอารมณ์ ด้ านสัญลักษณ์ ตลอดจนความพึงพอใจต่อ
สินค้ าและบริ การของตราสินค้ า Zara จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้ วยวิธี Decision
Tree ผลการวิเคราะห์เป็ นดังนี ้
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี ความคิดเห็ น
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า Zara ด้ านคุณสมบัติแตกต่างกันตามเพศของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยผู้บริ โภคเพศชาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า Zara
ด้ านคุณสมบัติ สูงกว่าผู้บริโภคเพศหญิง
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ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี ความคิดเห็ น
เกี่ ยวกับ ภาพลักษณ์ ของตราสิน ค้ า Zara ด้ านอารมณ์ แตกต่างกันตามเพศของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยผู้บริ โภคเพศชาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า Zara
ด้ านอารมณ์ สูงกว่าผู้บริโภคเพศหญิง
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี ความคิดเห็ น
เกี่ ยวกับ ภาพลักษณ์ ของตราสิน ค้ า Zara ด้ านสัญ ลักษณ์ แตกต่างกัน ตามระดับการศึกษาของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผู้บริ โภคที่ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับปริ ญ ญาตรี มี
ความคิดเห็นเกี่ ยวกับภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า Zara ด้ านสัญ ลักษณ์ สูงกว่าผู้บริ โภคที่ ระดับ
การศึกษาสูงสุด คือ ระดับต่ากว่าปริญญาตรี
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
สินค้ าและบริการของตราสินค้ า Zara ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ “อิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้ าและความพึงพอใจที่มี
ต่อความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มีประเด็นสาคัญที่สามารถ
นามาอภิปราย ผลได้ ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า และความพึงพอใจที่มีตอ่ สินค้ าและบริการ มี
อิทธิพลต่อความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จากผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1 โดยการวิ เคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ
(Multiple Regression Analysis) พบว่า ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า และความพึงพอใจที่มีต่อสินค้ า
และบริ การ มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้ า Zara ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยเพื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า
ภาพลั ก ษณ์ ตราสิ น ค้ า ด้ านคุ ณ สมบั ติ (Utilitarian or functional attributes) มี
อิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้ า Zara ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.1 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.080 เนื่องจาก ธุรกิจเสื ้อผ้ ากลุ่มแฟชัน่ รวดเร็ ว (Fast
Fashion) นัน้ วัตถุดิบที่นามาผลิตสินค้ า มาตรฐานการตัดเย็บที่ดี ตลอดจนความความทนทานต่อ

106
การใช้ งานล้ วนเป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความมัน่ ใจในคุณภาพของสินค้ าและบริ การ
สามารถใส่ได้ บ่อยไม่ชารุดง่าย คุ้มราคาที่จ่าย ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดการซื ้อซ ้า บอกต่อ ยอมจ่ายแพง
กว่าตราสินค้ าอื่นเพื่ อให้ ได้ สินค้ าและบริ การที่ มีคุณ ภาพ และส่งผลให้ ระดับความภักดีต่อตรา
สินค้ าของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ ้น
ภาพลั ก ษณ์ ตราสิ น ค้ าด้ านอารมณ์ (Experiential or aesthetic attributes)
มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้ า Zara ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.404 เนื่องจากในปั จจุบนั ผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ ไม่ได้
ตัดสินใจเลือกซื ้อเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายโดยคานึงถึงปั จจัยทางด้ านคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ เช่น
วัตถุดิบที่นามาใช้ มาตรฐานการตัดเย็บรวมไปถึงความทนทานแต่เพียงอย่างเดียว ปั จจัยทางด้ าน
อารมณ์ และความรู้ สึกถื อได้ ว่าเป็ น ปั จจัยที่ มีความสาคัญ เช่น เดียวกัน เสือ้ ผ้ าที่ ตนเองเลือกใส่
จะต้ องสามารถสะท้ อนภาพลักษณ์ ฐานะทางสังคมและรู ปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) ของ
ตนเองด้ วย
ซึ่งผลการศึก ษาที่ ได้ ส อดคล้ อ งกับ ผลการวิจัย ของ (สิริพ ร ตัน ติ วชิ รฐากูร , 2558)
ที่ได้ ทาการศึกษาวิจัยเรื่ อง อิทธิ พลของภาพลักษณ์ ตราสินค้ าและคุณภาพการบริ การต่อความ
จงรั ก ภัก ดี ของลูก ค้ าเสื อ้ ผ้ าแบรนด์ ยู นิ โคล่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ผลการวิ จัย พบว่ า
ภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่อ ความจงรั ก ภัก ดี ข องลูก ค้ าเสื อ้ ผ้ า แบรนด์ ยูนิ โคล่
สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ (อัคร์ วิชญ์ เชื ้ออารย์ 2556) ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผล
ต่อความภักดีในแบรนด์ GREYHOUND ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า
ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า GREYHOUND ของผู้บริ โภค มีความสัมพันธ์ กับ ความภักดีในตราสินค้ า
GREYHOUND ในทิศทางเดียวกัน โดยมีความสัมพันธ์ ในระดับปานกลาง สอดคล้ องกับตัวแบบ
ECSI (European Consumer Satisfaction Index) (Chitty & et al., 2007) ที่ ไ ด้ อ ธิ บ า ย ว่ า
ภาพลักษณ์และความพึงพอใจของลูกค้ าที่มีตอ่ คุณภาพการให้ บริการ มีผลต่อความภักดีของลูกค้ า
ที่มีตอ่ สินค้ าหรื อบริษัทนันๆ
้ และนอกจากนี ้ผลการทดสอบสมมติฐานที่ได้ ยังสอดคล้ องกับแนวคิด
เกี่ยวกับปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี ของลูกค้ าของ (ธี รพันธ์ โล่ห์ทองคา,2547) ที่ได้
อธิบายว่า “ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้ านัน้ ประกอบไปด้ วย ความพึงพอใจ
ของลู ก ค้ า (Customer Satisfaction) ภาพลั ก ษณ์ ของบริ ษั ท ผู้ ผลิ ต สิ น ค้ า (History with the
company) ความเชื่ อ ถื อ และความไว้ วางใจ (Trust) และความเชื่ อ มโยงผู ก พั น กั บ อารมณ์
(Emotional bonding)”
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ภ าพ ลั ก ษ ณ์ ต ราสิ น ค้ าด้ าน สั ญ ลั ก ษ ณ์ (Value-expressive or symbolic
attributes) ไม่มี อิท ธิ พ ลต่อความภักดีต่อตราสิน ค้ า Zara ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
เนื่ อ งจาก Zara เป็ น บริ ษั ท แรกที่ เป็ น ผู้บุก เบิ ก ธุ รกิ จ เสื อ้ ผ้ า กลุ่ม แฟชั่น รวดเร็ ว (Fast Fashion)
ในประเทศไทย โดยเปิ ดให้ บริ การสาขาแรกที่ ห้างสรรพสิน ค้ า พารากอนมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549
ประกอบกับการที่มีสาขาเป็ นจานวนมากถึง 11 แห่งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด นอกจากนี ้
สัญลักษณ์ ที่ใช้ ยงั เป็ นชื่อตราสินค้ า ZARA ของตนเองโดยตรง ไม่ได้ เป็ นสัญลักษณ์ที่ผ้ บู ริ โภคต้ อง
ตี ค วามต่อ ว่า เป็ น ตราสิน ค้ า ของบริ ษั ท ใด จึงท าให้ ตราสิน ค้ า Zara เป็ น ที่ ร้ ู จัก เป็ น อย่างดี ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสามารถจดจาได้ ว่าเป็ นตราสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับเสื ้อผ้ าแฟชัน่
ที่มีการออกแบบทันสมัยและมีความรวดเร็ วในการออกสินค้ า ดังนันการเพิ
้
่มปั จจัยในส่วนนี ้เข้ าไป
จึงไม่ได้ ส่งผลทาให้ ระดับความภักดีต่อตราสินค้ า Zara ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครเพิ่ม
สูงขึ ้นแต่อย่างใด
ความพึงพอใจต่ อสินค้ าและบริการของตราสินค้ า Zara มีอิทธิพลต่อความภักดี
ต่อตราสินค้ า Zara ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่า
สัม ประสิ ท ธิ์ เท่ า กั บ 0.345 เนื่ อ งจากความพึ ง พอใจที่ ผ้ ู บริ โ ภคมี ต่ อ สิ น ค้ าและบริ ก าร เป็ น
ประสบการณ์ ตรงที่ผ้ ูบริ โภคได้ รับจากการใช้ สินค้ าและบริ การของตราสินค้ า ZARA โดยตรง ถ้ า
ผู้บริ โภคได้ รับประสบการณ์ ที่ดี เป็ นไปตามที่ตนเองได้ คาดหวังเอาไว้ ก็จะส่งผลให้ เกิดความภักดี
ต่อตราสินค้ า Zara ด้ านพฤติกรรม นาไปสู่การซื ้อซ ้าอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ โดยไม่เปลี่ยนไป
ใช้ บริการกับตราสินค้ าอื่นแม้ จะมีบคุ คลอื่นมาแนะนาให้ ใช้ สนิ ค้ าตราอื่น และเมื่อผู้บริโภคเริ่มมัน่ ใจ
ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริ การของตราสินค้ า ZARA ก็จะส่งผลให้ เกิดความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ า Zara ด้ านทัศนคติ นาไปสู่การแนะนาหรื อบอกต่อกับบุคคลอื่นๆ ต่อไปในอนาคต ตลอดจน
ช่วยแก้ ตา่ งให้ หากมีผ้ อู ื่นมาพูดถึงตราสินค้ า Zara ในแง่ลบ
ซึ่ง ผลการศึ ก ษาที่ ได้ ส อดคล้ อ งกับ ผลการวิ จัย ของ (จิ น ตนา สี แ สด,2549) ที่ ได้
ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ความจงรักภักดีต่อตราสินค้ าเสื ้อผ้ า ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร”
ซึ่ ง ผลการวิ จั ย พบว่ า “ปั จจั ย ด้ านความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า มี ผ ลต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี
ต่ อ ตราสิ น ค้ าเสื อ้ ผ้ า AIIZ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ที่ ร ะดั บ .05” สอดคล้ องกั บ ผลการวิ จั ย ของ
(เสริ ม พร อลงกตกิ ต ติ คุ ณ , 2558) ที่ ไ ด้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง ”อิ ท ธิ พ ลของค่ า นิ ย มทางสัง คม
ความพึงพอใจ ความไว้ เนือ้ เชื่อใจ ที่มีผลต่อการกลับมาซื ้อสินค้ าซ ้าที่ร้านซาร่ าของลูกค้ าในเขต
กรุ งเทพมหานคร” ซึง่ ผลการวิจยั พบว่าค่านิยมทางสังคม ความพึงพอใจ และความไว้ เนื ้อเชื่อใจมี
อิทธิพลทางบวกต่อการซื ้อสินค้ าตราซาร่าซ้ ้า สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของกิตติยา ขวัญใจ (2560)
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ที่ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจ ความไว้ วางใจที่มีผลต่อความภักดีในการจองห้ องพัก
โรงแรมทางออนไลน์ ของลูกค้ าในกรุ งเทพ มหานคร” ซึ่งผลการวิจัยพบว่า “ความพึงพอใจ และ
ความไว้ ว างใจมี ผ ลต่อ ผลต่อ ความภัก ดี ในการจองห้ อ งพัก โรงแรมทางออนไลน์ ข องลูก ค้ าใน
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยปั จจัยทัง้ หมดมีอิทธิ พลต่อการ
พยากรณ์ อยู่ที่ 57.0%” สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ (มณฑิรา ศรี ด้วง,2552) ที่ได้ ทาการศึกษา
วิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้ าที่มีต่อตราสินค้ าของศูนย์ บริ การตอบรับทาง
โทรศัพท์ในอุตสาหกรรมสินเชื่อรถยนต์ในกรุ งเทพมหานคร” ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า “ความพึงพอใจ
ในการให้ บริ การ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้ าธนาคารออมสิน ” สอดคล้ องกับ
ผลการวิจยั ขอ (ธัชพล ใยบัวเทศ,2556) ที่ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้ บริ การที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้ าบริ ษัทหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึง่ ผลการวิจยั
พบว่า “ความพึงพอใจในคุณภาพการให้ บริ การ ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้ าบริ ษัทหลักทรัพย์ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร” สอดคล้ องกับตัวแบบ ECSI (European Consumer Satisfaction Index)
(Chitty & et al., 2007) ที่ได้ อธิบายว่า ภาพลักษณ์ และความพึงพอใจของลูกค้ าที่มีต่อคุณภาพ
การให้ บริ การ มีผลต่อความภักดีของลูกค้ าที่ มีต่อสินค้ าหรื อบริ ษัทนัน้ ๆ และนอกจากนี ผ้ ลการ
ทดสอบสมมติฐานที่ได้ ยังสอดคล้ องกับแนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี
ของลูกค้ าของ (ธี รพันธ์ โล่ห์ทองคา,2547 : ออนไลน์ ) ที่ได้ อธิ บายว่า “ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีของลูกค้ านัน้ ประกอบไปด้ วย ความพึงพอใจของลูกค้ า (Customer Satisfaction)
ภาพลักษณ์ของบริ ษัทผู้ผลิตสินค้ า (History with the company) ความเชื่อถือและความไว้ วางใจ
(Trust) และความเชื่อมโยงผูกพันกับอารมณ์ (Emotional bonding)”
นอกจากนี ้ จากผลการทดสอบสมมติฐานยังพบว่า ตัวแปรที่สามารถทานายความ
ภักดีต่อตราสินค้ า Zara ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ ภาพลักษณ์ ตราสินค้ าด้ าน
อารมณ์ ความพึงพอใจต่อสินค้ าและบริ การ และ ภาพลักษณ์ ตราสินค้ าด้ านคุณสมบัติ ซึง่ สามารถ
ท านายความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า Zara ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ได้ ร้อยละ 51.0
(Adjusted R2 = 0.510) อีกร้ อยละ 49.0 เป็ นผลมาจากตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้ นามาพิจารณา
สมมติฐานที่ 2 ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์
ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara แตกต่างกัน
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จากผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 2 โดยการวิเคราะห์ ก ารจาแนกประเภทด้ วยวิธี
Decision Tree พบว่า ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
ภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ อาจกล่าวได้ ว่าระดับ
ความภักดีต่อตราสิน ค้ า Zara ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครไม่มีการกระจุกตัวในลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ แต่ละด้ าน เนื่องจากกลุม่ เป้าหมายของสินค้ าและบริ การของ Zara เป็ นตลาด
เน้ นจานวน (Mass Market) ซึง่ ไม่ได้ เจาะจงกลุม่ ลูกค้ าเพียงกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ กล่าวคือ เป็ นสินค้ าที่
สามารถใช้ ได้ ทกุ เพศ ทุกวัย ทุกสถานะ ทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษาและระดับรายได้ ประกอบกับ
เป็ นสินค้ ากลุม่ Fashion ที่กระแสความนิยมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วตามกระแสนิยมในแต่ละ
ช่วงเวลา ดังนัน้ เพื่อให้ ได้ ประโยขน์ เพิ่มเติมจากงานวิจัยนี ้ ผู้วิจัยจึงได้ ทาการวิเคราะห์ เพิ่มเติม
เกี่ ยวกับ ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ จากข้ อมูลส่วนอื่ น ๆ ซึ่งพบว่าผลการวิเคราะห์ ค่อนข้ าง
น่าสนใจ ดังนี ้
ผู้ บริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี เพศแตกต่ า งกั น มี ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า Zara ด้ านคุณสมบัติแตกต่างกัน โดยผู้บริ โภคเพศชายมีความคิดเห็น
เกี่ ยวกับภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า Zara ด้ านคุณ สมบัติสูงกว่า ผู้บริ โภคเพศหญิ ง เนื่ องจากใน
ปั จ จุบัน ตราสิน ค้ า เกี่ ย วกับ เสื อ้ ผ้ าของเพศชายที่ เป็ น เสื อ้ ผ้ าแฟชั่น ที่ มี ก ารออกแบบทัน สมัย มี
มาตรฐานการตัดเย็บที่ดี และการเลือกใช้ วตั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพ มีตราสินค้ าให้ เลือกไม่มากนัก ต่าง
จากเสื ้อผ้ าแฟชัน่ ของเพศหญิงที่มีตราสินค้ าที่มีมาตรฐานการตัดเย็บ คุณภาพและราคาใกล้ เคียง
กันให้ เลือกเป็ นจานวนมาก
ผู้ บริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี เพศแตกต่ า งกั น มี ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า Zara ด้ านอารมณ์ แตกต่างกัน โดยผู้บริ โภคเพศชายมีความคิดเห็น
เกี่ ย วกับ ภาพลัก ษณ์ ข องตราสิน ค้ า Zara ด้ านอารมณ์ สูง กว่า ผู้บ ริ โภคเพศหญิ ง เนื่ อ งจากใน
ปั จจุบนั ตราสินค้ าเกี่ยวกับเสื ้อผ้ าของเพศชายที่เป็ นเสื ้อผ้ าแฟชัน่ ที่เน้ น ปั จจัยทางด้ านอารมณ์และ
ความรู้ สึก เมื่อสวมใส่แล้ วจะต้ องสามารถสะท้ อนภาพลักษณ์ ฐานะทางสังคมและรู ปแบบการ
ดาเนินชีวิต (Lifestyle) ของผู้ที่สวมใส่ ยังมีตราสินค้ าให้ เลือกไม่มากนัก ต่างจากเสื ้อผ้ าแฟชัน่ ของ
เพศหญิงที่มีตราสินค้ าประเภทนี ้ให้ เลือกเป็ นจานวนมาก
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ซึ่งผลการศึก ษาที่ ได้ ส อดคล้ องกับ ผลการวิจัยของศศิ ริน ทร์ ขวัญ ตา (2557) ที่ ได้
ท าการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “ภาพลั ก ษณ์ ตราสิ น ค้ าที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กที่ พั ก ใน
กรุ งเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป” ซึ่งผลการวิจัย พบว่า “ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ ตรา
สินค้ าของโรงแรม จะแตกต่างกันตามเพศ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05”
นอกจากนี ้ ผลการวิเคราะห์ เพิ่มเติมยังพบว่า ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มี
ระดับ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ภาพลัก ษณ์ ข องตราสิ น ค้ า Zara ด้ า น
สัญลักษณ์ แตกต่างกัน โดยผู้บริ โภคที่ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับปริ ญญาตรี จะมีความคิด
เห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า Zara ด้ านสัญลักษณ์ สูงกว่าผู้บริ โภคที่ระดับการศึกษา
สูงสุด คือระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี เนื่องจากผู้บริ โภคที่จบการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี สามารถ
แยกประเภทหรื อกลุม่ เป้าหมาย (Target) รวมไปถึงตาแหน่งทางการตลาด (Positioning) ของตรา
สินค้ าเกี่ยวกับเสื ้อผ้ าแฟชัน่ แต่ละตราได้ ดีกว่า เนื่องจากมีการนาปั จจัยทางด้ านภาพลักษณ์ ของ
ตราสิ น ค้ า (Brand Image) และคุ ณ ค่ า ของตราสิ น ค้ า (Brand Value) เข้ าม าพิ จารณ า
ประกอบด้ วย
ซึ่ง ผลการศึก ษาที่ ได้ ส อดคล้ อ งกับ ผลการวิจัย ของ (ภัท ร์ จิ รา ศรวิ ชัย ,2559) ที่ ได้
ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง “การรับรู้ ภาพลักษณ์ของร้ านค้ าสะดวกซื ้อเซเว่น อีเลฟเว่น ของผู้บริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร” ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า “การรับรู้ภาพลักษณ์ของร้ านค้ าสะดวกซื ้อเซเว่น อีเลฟ
เว่น ด้ านตรายี่ห้อ / โลโก้ /สัญลักษณ์ ตา่ งๆ จะแตกต่างกันตามระดับการศึกษาของผู้บริ โภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร” และสอดคล้ องกั บ ผลการวิ จั ย ของ (ภรณ์ ทิ พ ย์ แก้ วสุ จ ริ ต ,2560) ที่ ไ ด้
ทาการศึกษาวิจัยเรื่ อง “ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการรับรู้ ภาพลักษณ์ ของธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) ในเขตจังหวัดนครปฐม” ซึ่งผลการวิจยั พบว่า “ปั จจัยส่วนบุคคลได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อการรับรู้ ภาพลักษณ์ ของธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดนครปฐมที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05”
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากงานวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่ อง “อิทธิ พลของภาพลักษณ์ ตราสินค้ าและความพึงพอใจที่มีต่อ
ความภักดี ต่อตราสินค้ า Zara ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะดังนี ้
1. จากผลการวิจยั เกี่ยวกับภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า Zara ด้ านคุณสมบัติ ผู้วิจยั มี
ข้ อเสนอแนะให้ ผ้ จู ดั จาหน่ายสินค้ าตรา Zara ในประเทศไทย ควรปรับปรุ งการออกแบบเสื ้อผ้ าใน
คอลเลคชั่น ถัด ไป ให้ มี ค วามง่ า ยต่ อ การสวมใส่ห รื อ การใช้ ง านเพิ่ ม มากขึน้ เนื่ อ งจากผลการ
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ศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ พบว่า ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์
ของตราสินค้ า Zara ด้ านคุณสมบัติ ในประเด็นดังกล่าวอยู่ในระดับที่ต่าที่สดุ เมื่อเทียบกับประเด็น
อื่นๆ
2. จากผลการวิจัย เกี่ ยวกับภาพลักษณ์ ของตราสิน ค้ า Zara ด้ านอารมณ์ ผู้วิจัยมี
ข้ อเสนอแนะให้ ผ้ จู ดั จาหน่ายสินค้ าตรา Zara ในประเทศไทยควรทาการ แก้ ไขและปรับปรุ งวิธีใน
การสื่อสารทางการตลาด เพื่อที่จะทาให้ ผ้ บู ริโภคกลุม่ เป้าหมายรู้สกึ ได้ วา่ ตนเองเป็ นผู้นาด้ านแฟชัน่
ทุก ครั ง้ ที่ ได้ ส วมใส่เสื อ้ ผ้ าเครื่ องแต่งกายตรา Zara โดยอาจมี ก ารว่าจ้ างศิ ลปิ น ดารา หรื อ ผู้มี
ชื่ อ เสี ย งที่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายของตราสิ น ค้ า Zara ให้ ความสนใจ มาช่ ว ยในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ด้ วยการสวมใส่หรื อเป็ นผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ของทาง ZARA เพื่อเป็ นการตอกย ้าความ
เป็ นผู้นาทางด้ านแฟชั่นของเสื ้อผ้ าตรา Zara เนื่องจากผลการศึกษาวิจัย พบว่า ผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีความความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า Zara ด้ านอารมณ์ ใน
ประเด็นดังกล่าวอยู่ในระดับที่ต่าที่สดุ เมื่อเทียบกับประเด็นอื่นๆ นอกจากนี ้ ผู้จดั จาหน่ายสินค้ า
ตรา Zara ในประเทศไทย สามารถสร้ างภาพลักษณ์ ด้านอารมณ์ ในเชิงบวก ให้ เกิดขึ ้นกับผู้บริ โภค
ในเขตกรุงเทพมหานครกลุม่ เป้าหมาย ได้ โดยการให้ ความสาคัญกับวิธีการสื่อสารทางการตลาด ที่
ต้ องสามารถทาให้ ผ้ บู ริ โภคกลุ่มเป้าหมายรู้ สกึ ได้ ว่า มีความรู้สึกภูมิฐานทุกครัง้ ที่ได้ สวมใส่เสื ้อผ้ า
เครื่ องแต่งกายตรา Zara เนื่องจากผลการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ พบว่า ผู้บริ โภคมีความความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ ด้านอารมณ์ ในประเด็นดังกล่าวอยู่ในระดับที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเด็น
อื่นๆ ซึง่ การให้ ความสาคัญ รวมไปถึงการแก้ ไขและปรับปรุงในประเด็นต่างๆ เหล่านี ้ จะช่ วยในการ
เพิ่มระดับความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได้ ตอ่ ไปในอนาคต
3. จากผลการวิจยั เกี่ยวกับภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า Zara ด้ านสัญลักษณ์ ผู้วิจยั มี
ข้ อเสนอแนะให้ ผ้ จู ดั จาหน่ายสินค้ าตรา Zara ในประเทศไทย ควรปรับปรุ งการออกแบบสาขาแต่
ละแห่ง ให้ มีเอกลักษณ์ เฉพาะที่เหมือนกันในทุกสาขา ทังการตกแต่
้
ง การจัดวางสินค้ า รวมไปถึง
บรรยากาศภายในร้ าน เพื่อที่จะทาให้ ผ้ บู ริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถจดจาได้ ในทันทีว่า
เป็ นร้ านค้ าที่จาหน่ายสินค้ าตรา Zara ถึงแม้ ว่ายังไม่ได้ เห็นตราสัญลักษณ์ ของทาง Zara ก็ตาม
เนื่องจากผลการศึกษาวิจยั พบว่า ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีความความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของตราสินค้ า Zaraด้ านสัญลักษณ์ ในประเด็นดังกล่าวอยูใ่ นระดับที่ต่าที่สดุ เมื่อเทียบ
กับประเด็นอื่นๆ
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4. จากผลการวิจยั เกี่ยวกับ ความพึงพอใจต่อสินค้ าและบริ การของตราสินค้ า Zara
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ถึงแม้ ว่า Zara จะเป็ นบริ ษัทแรกที่ เป็ นผู้บุกเบิกธุรกิจเสื ้อผ้ ากลุ่มแฟชั่น
รวดเร็ ว (Fast Fashion) ในประเทศไทย และใหญ่อนั ดับ 1 ของโลก โดยมีกลยุทธ์ ที่สาคัญคือ การ
ไปศึกษาเทรนด์แฟชั่นต่างๆ บน Run Way ระดับโลก เพื่อนามาออกแบบในรู ปแบบของตนเอง
และใช้ เวลาสัน้ ที่ สุ ด เพี ย ง 2 สัป ดาห์ เท่ า นั น้ ในการออกสิ น ค้ าใหม่ อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ วิ จั ย มี
ข้ อเสนอแนะให้ ผ้ จู ดั จาหน่ายสินค้ าตรา Zara ในประเทศไทยควรมีการปรับปรุ งระยะเวลาในการ
ออกสินค้ าคอลเลคชั่นใหม่ ให้ มี ความรวดเร็ วมากกว่าที่ เป็ นอยู่ในปั จจุบัน และนอกจากนี ท้ าง
บริ ษั ท ยัง ควรให้ ค วามส าคัญ กับ ปั จ จัย ทางด้ านช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย โดยการขยายสาขา
เพิ่ ม เติ ม ในรู ป แบบใหม่ ๆ เช่ น การขยายสาขาขนาดใหญ่ ที่ มี สิ น ค้ า ให้ เลื อ กเป็ น จ านวนมาก
(Flagship Store) ในรู ปแบบที่ไม่ได้ อยู๋ในห้ างสรรพสินค้ าหรื อโครงการต่างๆ (Stand Alone) และ
การประชาสัมพันธ์ เวปไซต์ของทางตราสินค้ า ZARA ที่มีทัง้ ข้ อมูลสินค้ าทัง้ หมดที่ทางบริ ษัทจัด
จาหน่าย นอกจากนี ้ยังสามารถสัง่ ซื ้อสินค้ าได้ ในทันที ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ของผู้บริโภคกลุม่ เป้าหมาย รวม
ไปถึงการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ สาหรับการใช้ งานบนโทรศัพท์มือถือเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต
นอกจากนี ้ ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะให้ ผ้ จู ดั จาหน่ายสินค้ าตรา Zara ในประเทศไทย เพิ่ม
ระดับ ความพึ ง พอใจของผู้ บริ โภคที่ มี ต่ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารของตราสิ น ค้ า Zara โดยการให้
ความสาคัญกับปั จจัยในเรื่ องการให้ บริ การของพนักงาน ควรจัดให้ มีการฝึ กอบรมพนักงาน เพื่อ
พัฒ นาทัก ษะและปรับ ปรุ งการให้ บ ริ การในด้ านต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง พนักงานจะต้ อ งมี เข้ าใจ
เกี่ยวกับตัวสินค้ าตรา Zara ที่จาหน่าย สามารถให้ คาแนะนา ตอบคาถาม และแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นกับผู้บริโภคที่มาใช้ บริการได้ เป็ นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถสร้ างความประทับใจและความพึง
พอใจสูงสุดให้ แก่ผ้ ูบริ โภคที่ มาใช้ บริ การ เนื่ องจากผลการศึกษาวิจัยในครัง้ นี ้ พบว่า ผู้บริ โภคมี
ความพึ ง พอใจในประเด็ น ดังกล่าวอยู่ในระดับ ที่ สูงที่ สุด เมื่ อ เที ย บกับ ประเด็ น อื่ น ๆ ซึ่ง การให้
ความสาคัญ รวมไปถึงการแก้ ไขและปรับปรุ งในประเด็นต่างๆ เหล่านี ้ จะช่วยในการเพิ่มระดับ
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า Zara ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได้ ตอ่ ไปในอนาคต
5. จากผลการทดสอบสมมติ ฐานเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่อความภักดีต่อตรา
สินค้ า Zara ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะให้ ผ้ บู ริหารองค์กรตราสินค้ า
Zara ตลอดจนผู้ป ระกอบการธุ กิ จ เสื อ้ ผ้ าแฟชั่น รวดเร็ ว (Fast Fashion) ควรลงทุน เพิ่ ม หรื อ ให้
ความสาคัญเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้ าด้ านอารมณ์ ความพึงพอใจต่อสินค้ าและบริการ รวมถึง
ภาพลักษณ์ ตราสิน ค้ า ด้ านคุณ สมบัติ ตามลาดับ เพื่อเพิ่ มระดับความภักดีต่อตราสิน ค้ า ทาให้
ผู้บริ โภคเกิดการซื ้อซ ้า บอกต่อ สามารถเพิ่มรายได้ และผลกาไรให้ กับกิจการได้ อย่างยัง่ ยืน และ
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กลายเป็ นผู้นาตลาดธุรกิจเสื ้อผ้ าแฟชัน่ รวดเร็ ว (Fast Fashion) ในที่สดุ เนื่องจากผลการทดสอบ
สมมติ ฐ าน พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า Zara ของผู้ บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ ภาพลักษณ์ ตราสินค้ าด้ านอารมณ์ ความพึงพอใจต่อสินค้ าและบริ การ
และ ภาพลักษณ์ ตราสิน ค้ า ด้ านคุณ สมบัติ โดยมี ค่าสัม ประสิท ธิ์ คือ 0.404, 0.345 และ 0.080
ตามล าดับ โดยมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01, 0.01 และ 0.1 ตามล าดับ ดัง นั น้ หากมี
งบประมาณจากัดอาจไม่ค้ มุ ที่จะลงทุนเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้ าด้ านคุณสมบัติเนื่องจากมีผล
ต่อการเพิ่มระดับความภักดีต่อตราสินค้ าค่อนข้ างน้ อย ส่วนปั จจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อ
ตราสินค้ า Zara ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ ภาพลักษณ์ ตราสินค้ าด้ านสัญลักษณ์
ดังนัน้ จึงไม่ควรลงทุนเพื่อเพิ่มระดับความระดับความภักดีตอ่ ตราสินค้ าในด้ านนี ้
6. จากผลการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า Zara จาแนกตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะให้ ผ้ จู ดั จาหน่ายสินค้ าตรา Zara ในประเทศไทย
ควรให้ ความสาคัญในการทาตลาดกับกลุ่มลูกค้ าผู้ชายเพิ่มมากขึ ้น โดยเน้ นไปที่การสื่อสารทาง
การตลาด ทังการโฆษณา
้
ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริ มทางการตลาด ด้ วยสื่อประเภท
ต่างๆ ที่กลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นเพศชายให้ ความสนใจ อาทิเช่น นิตยสาร เว็บไซต์ตา่ งๆ รวมไปถึงสื่อสังคม
ออนไลน์ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับรูปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) ของเพศชาย และควรมีการออก
ผลิตภัณฑ์เสื ้อผ้ า เครื่ องแต่งกาย และอุปกรณ์เสริ มคอลเลคชัน่ ใหม่ๆ ของผู้ชายเข้ ามาเพิ่มเติมเพิ่ม
มากขึน้ โดยเน้ น การวางตาแหน่ งผลิตภัณ ฑ์ (Positioning) ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ จบการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไป เนื่องจากตราสินค้ า Zara มีภาพลักษณ์ ที่ดีในมุมมองของผู้บริ โภคที่เป็ น
เพศชาย ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตังแต่
้ ระดับปริญญาตรี ขึ ้นไป
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. จากผลการวิ เคราะห์ ก ารทดสอบสมมติ ฐ านจากการศึ ก ษาวิ จัย ในครั ง้ นี ้ พบว่ า
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน มีความภักดีต่อตรา
สินค้ า Zara ไม่แตกต่างกัน อาจกล่าวได้ ว่าการศึกษาความภักดี ต่อตราสินค้ า Zara โดยการแบ่ง
ส่ว นตลาดตามหลัก ประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) อาจไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เท่าที่ควร ในการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษาโดยการแบ่งส่วนตลาดโดยวิ ธีการอื่นๆ ได้ แก่ การ
แบ่งส่วนตลาดตามหลักจิตวิทยา (Psychographic Segmentation) เช่น การแบ่งตาม Lifestyle
หรื อ ชนชัน้ ทางสัง คม หรื อ การแบ่ ง ส่ ว นตลาดตามพฤติ ก รรม (Behavioral Segmentation)
เป็ นต้ น
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2. จากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคที่เคยซื ้อสินค้ าตรา Zara ใน
เขตกรุ งเทพมหานครที่เป็ นเพศชาย มีอยู่เพียง 76 คน ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 19.0 ของจานวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้ หมดเท่านัน้ ดังนัน้ เพื่อเป็ นการยืนยันผลการทดสอบสมมติฐานที่ ได้ จากการ
ศึกษาวิจัยที่ ว่า ผู้บริ โภคเพศชาย มี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับภาพลักษณ์ ของตราสิน ค้ า Zara ด้ าน
คุณ สมบัติ และด้ านอารมณ์ สูงกว่าผู้บริ โภคที่ เป็ นเพศหญิ ง ในการศึกษาวิจัยครัง้ ต่อไป ควรใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา โดยกาหนดสัดส่วนของผู้บริ โภคเพศชายและหญิ งในสัดส่วนที่
ใกล้ เคียงกัน
3. ในการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป อาจมีการจาแนกระดับความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่มีต่อ
สินค้ าและบริ การของตราสินค้ า Zara ออกเป็ นประเด็นต่างๆ เช่น จาแนกความพึงพอใจที่มีต่อ
สินค้ าและบริการออกมาโดยใช้ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริการ เป็ นต้ น
4. จากการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั ง้ นี ้ ใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจาก
แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว ดังนัน้ เพื่อให้ ผลการวิจยั ในครัง้ ต่อไปมีความครบถ้ วนสมบูรณ์มาก
ยิ่ ง ขึน้ ควรท าการวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ เช่ น การสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึก (In-Depth Interview) หรื อ การ
สนทนากลุ่ ม (Focus-Group Discussion) เพื่ อ ให้ ได้ ผลการวิ จั ย ที่ แ ม่ น ย าและสามารถน า
ผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ได้ มากยิ่งขึ ้น
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แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่อง อิ ทธิ พลของภาพลักษณ์ตราสิ นค้าและความพึงพอใจที่มีต่อความภักดีต่อตราสิ นค้า
Zara ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
……………………..……………………..……………………..……………………………..……
คาชี้แจง
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั ฉบับนี้ เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณ ฑิต สาขาวิช าการตลาด คณะสังคมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโรฒ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้าและความพึงพอใจทีม่ ตี ่อความภักดีต่อ
ตราสิน ค้า Zara ของผู้บ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามมีท ัง้ หมด 5 หน้ า
ประกอบด้วยคาถาม 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4

ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลเกีย่ วกับภาพลักษณ์ตราสินค้า Zara
ข้อมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของตราสินค้า Zara
ความภักดีต่อตราสินค้า Zara

ผูว้ จิ ยั ขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถามให้ตรงตามความเป็ นจริงมากทีส่ ดุ เพื่อให้
ผลการวิจยั ครัง้ นี้มคี วามสมบูรณ์ตามความมุง่ หมาย โดยข้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั จากท่านจะถูกเก็บ
เป็ นความลับและใช้เพือ่ การศึกษาวิจยั เท่านัน้
ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีก่ รุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ ทีน่ ้ี
นิสติ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง: กรุณาทาเครือ่ งหมาย ✓ลงในช่อง  ทีต่ รงกับความเป็ นจริงของท่านมากทีส่ ุดเพียงข้อ
เดียว

1. เพศ
 หญิง

 ชาย

2. อายุ
 ต่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
 21– 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 – 50 ปี
 ตัง้ แต่ 51 ปี ขน้ึ ไป

3. สถานภาพ
 โสด

 สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน

 หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่

4. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 สูงกว่าปริญญาตรี
5. อาชีพ
 นักเรียน / นิสติ / นักศึกษา
 พนักงานบริษทั เอกชน
 ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ
 แม่บา้ น / พ่อบ้าน
 อื่นๆ โปรดระบุ……….
6. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
 ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
 10,001 – 20,000 บาท
 20,001 – 30,000 บาท
 30,001 – 40,000 บาท
 40,001 – 50,000 บาท
 ตัง้ แต่ 50,001 บาทขึน้ ไป
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับภาพลักษณ์ตราสินค้า Zara
คาชีแ้ จง: กรุณาทาเครือ่ งหมาย ✓ ลงในช่อง  ทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุดเพียงข้อ
เดียว
ระดับความคิ ดเห็น
ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า Zara

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

เห็นด้วย

ไม่แน่ ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

(5)

(4)

(3)

(2)

ด้านคุณสมบัติ (Utilitarian or functional attributes)
1. วัตถุดบิ ทีน่ ามาผลิตสินค้าตรา Zara มีคุณภาพดี
2. สินค้าตรา Zara มีมาตรฐานการตัดเย็บทีด่ ี
3. สินค้าตรา Zara มีการออกแบบให้งา่ ยต่อ
การสวมใส่หรือใช้งาน
4. สินค้าตรา Zara มีความทนทานต่อการใช้งาน
ด้านอารมณ์ (Experiential or aesthetic attributes)
5. ท่านรูส้ กึ มีความเป็ นผูน้ าด้านแฟชัน่ เมือ่ สวมใส่หรือ
ใช้สนิ ค้าตรา Zara
6. ท่านรูส้ กึ มันใจ
่ เมือ่ สวมใส่หรือใช้สนิ ค้าตรา Zara
7. ท่านรู้สึกภูมิฐาน เมื่อสวมใส่หรือใช้สินค้าตรา Zara
8. ท่านมีความภาคภูมิใจ เมื่อสวมใส่หรือใช้สินค้า
ตรา Zara
ด้านสัญลักษณ์ (Value-expressive or symbolic attributes)
9. เมือ่ ท่านเห็นคาว่า Zara แล้ว ท่านสามารถ
จดจาได้วา่ เป็ นตราสินค้าเสือ้ ผ้าแฟชันที
่ ม่ ี
การออกแบบทันสมัยและมีความรวดเร็วในการ
ออกสินค้าใหม่
10.
เมื่อท่านเห็น Logo ดังรูปนี้แล้ว ท่านสามารถจดจาได้ว่า
เป็นตราสินค้า Zara

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ ง
(1)
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11.

เมื่อท่านเห็นร้านค้าที่มีลักษณะการตกแต่งดังรูป
นี้แล้ว ท่านสามารถจดจาได้ว่าเป็นร้านค้าตรา Zara

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของตราสินค้า Zara
คาชีแ้ จง: กรุณาทาเครือ่ งหมาย ✓ ลงในช่อง  ทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุดเพียงข้อ
เดียว
ความพึงพอใจต่อสิ นค้าและบริ การ
ของตราสิ นค้า Zara
1. ท่านพึงพอใจต่อ Design ของสินค้าตรา Zara
2. ท่านพึงพอใจต่อความรวดเร็วในการออกสินค้าใหม่
ของสินค้าตรา Zara
3. ท่านพึงพอใจต่อคุณภาพของสินค้าตรา Zara
4. ท่านพึงพอใจต่อช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าของ
ตรา Zara ทีม่ หี ลากหลายทัง้ ร้านค้าและออนไลน์
5. ท่านพึงพอใจต่อการส่งเสริมการตลาดของสินค้าตรา
Zara เช่น การจัดลดราคาประจาปี
6. ท่านพึงพอใจต่อการตกแต่งภายในร้านค้าของ
ตราสินค้า Zara
7. ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานในร้านค้า
ของตราสินค้า Zara
8. ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการต่างๆ ในร้านค้าของตรา
สินค้า Zara เช่น การลองสินค้า การตรวจสอบจานวน
สินค้าคงเหลือ การชาระเงินและการให้บริการหลังการ
ขาย

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สดุ
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อย
ที่สดุ
(1)
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ส่วนที่ 4 ความภักดีต่อตราสินค้า Zara
คาชีแ้ จง: กรุณาทาเครือ่ งหมาย ✓ ลงในช่อง  ทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุดเพียงข้อ
เดียว
ระดับความคิ ดเห็น
ความภักดีต่อตราสิ นค้า Zara

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

เห็นด้วย

ไม่แน่ ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

(5)

(4)

(3)

(2)

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ ง
(1)

1. ท่านจะบอกต่อประสบการณ์ดๆี ทีไ่ ด้รบั จากการ
ใช้สนิ ค้าตรา Zara ให้ผอู้ ่นื ฟั ง
2. หากท่านได้ยนิ บุคคลอื่นพูดถึงตราสินค้า Zara
ในแง่ลบ ท่านยินดีจะช่วยแก้ต่างให้
3. ท่านจะกลับมาซือ้ สินค้าตรา Zara ซ้าอีก
อย่างแน่นอนในอนาคต
4. ท่านยินยอมทีจ่ ะซือ้ สินค้าตรา Zara
แม้จะต้องจ่ายในราคาทีส่ งู กว่าสินค้าตราอื่น
5. ท่านจะยังคงใช้สนิ ค้าตรา Zara เหมือนเดิม
แม้จะมีบุคคลอื่นมาแนะนาให้ใช้สนิ ค้าตราอื่น

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีก่ รุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
นิสติ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครือ่ งมือวิจยั
รายชื่อ
1. อาจารย์ ดร.วรินราไพ

ตาแหน่ งและสถานที่ทางาน

รุง่ เรืองจิตต์ อาจารย์ประจาภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจเพือ่ สังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ ์ อาจารย์ประจาภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจเพือ่ สังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติผ้ เู ขียน

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน
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พ.ศ. 2561 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
จาก มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
95/1167 Elio Del Ray Condominium ซอยสุขมุ วิท 64
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