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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ในเขต
กรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลจ านวน 400 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติค่าทีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว และสถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์
ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อ สินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ของผู้บริโภค  
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักสินค้า และ
ด้านความภักดีกับตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ค าส าคัญ: คุณค่าตราสินค้า ความตั้งใจซื้อ ความภักด ี
 

ABSTRACT 
 

The objective of this research was to study the brand equity affecting consumers’ purchase 
intention of Uniqlo brand products in Bangkok metropolitan area. The Sample group of the research 
included 400 people who bought Uniqlo brand products. The questionnaire was used as a tool to collect 
data. The statistics used to analyze the data included frequency, percentage, mean and standard deviation.  
The statistics used for hypothesis testing were T Statistics, One-way Analysis of Variance, Brown-forsythe's 
and Multiple Regression Analysis. The Result of the hypothesis testing showed that consumers with different 
demographic characteristics such as gender, education level, occupation and average monthly income had 
an influence on the purchase intention of Uniqlo brand products in Bangkok metropolitan area were 
statistically significant at a level of 0.05. The aspects of brand equity affecting consumers in terms of product 
knowledge and brand loyalty significantly influenced purchase intention of Uniqlo brand products in 
Bangkok metropolitan area. 
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บทน า 
เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มเป็นหนึ่งในสี่ปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ มีประโยชน์ในการสวมใส่เพื่อ

ปกป้องร่ายกายจากสภาพอากาศไม่ว่าแสงแดดที่รุนแรงหรือความหนาวเย็น สภาพแวดล้อม และความปลอดภัย นอกจากนี้
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายยังสามารถบ่งบอกอาชีพผู้สวมใส่ ตลอดจนเสริมสร้างบุคลิกภาพและเป็นเครื่องมือในการแสดงตัวตน บ่ง
บอกรสนิยม แนวคิดและอุดมการณ์สู่สายตาผู้คนภายนอก และเนื่องจากกาลเวลาเปลี่ยนแปลง การพัฒนาปรับปรุงเสื้อผ้า 
เครื่องแต่งกายให้ดีขึ้นประกอบกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัย ท าให้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มได้ถูกพัฒนาคุณภาพและรูปแบบอยู่
เสมอ ส าหรับประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ถือเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพในการผลิตและ
การส่งออกท้ังนี้ตลาดที่ส าคัญ อาทิ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน บังคลาเทศ และอาเซียน ทั้งนี้คาดว่าการส่งออกสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนสิงหาคม 2562 ยังคงชะลอตัวในภาพรวมอุตสาหกรรม ทั้งในกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จากเศรษฐกิจ
ของประเทศคู่ค้าหลักที่ยังคงชะลอตัวและความกังวลในประเด็นทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน การเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนี้จ าเป็นในเรื่องของคุณภาพ การต่อยอด สินค้าแฟช่ันต้องอาศัยการแข่งขันในด้านของความคิด
สร้างสรรค์เป็นหลัก ประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านของทุนมนุษย์ รากฐานทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มี ซึ่งเป็นแหล่ง
ที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และน าไปสู่การสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าได้ ธุรกิจแฟช่ันในประเทศที่มีการแข่งขันที่สูงและมา
พร้อมกับแฟช่ันแบบด่วน (Fast Fashion) เนื่องจากผู้บริโภคเป็นคนช้ันกลางมีจ านวนและก าลังซื้อเพิ่มขึ้น ปัจจุบันหน่วยงาน
ภาครัฐบาล และภาคเอกชนได้ร่วมมือกันเพื่อพยายามผลักดันและส่งเสริมโครงการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสินค้าแฟช่ันอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ สินค้าแฟช่ันเชิงสร้างสรรค์ 

"Uniqlo (ยูนิโคล่)" เป็นตราสินค้าในล าดับแรกๆ และยังเป็นที่รู้จักในวงการแฟช่ันของไทยและต่างประเทศ         
เป็นตราสินค้าที่มีความแข็งแกร่งและมีช่ือเสียงมากว่า 70 ปี สินค้าของยูนิโคล่เป็นสินค้าที่เหมาะส าหรับทุกเพศ ทุกวัย มีความ
โดดเด่น ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานความญี่ปุ่นเข้ากับเสื้อผ้า ท าให้ตราสินค้าได้รับความนิยมเป็นวงกว้าง ยูนิโคล่ มี
ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต และผู้ค้าปลีกเครื่องแต่งกายสญัชาติญีปุ่่น ภายใต้บริษัท Uniqlo Co.,Ltd ในเครือของบริษัท ฟาสต์ รีเทลลิ่ง 
หรือเอฟอาร์ (Fast Retailing Co.-FR) ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกช้ันน าของญี่ปุ่น มีสาขาทั้งสิ้น 1,407 สาขา ใน 21ประเทศ และ
เฉพาะในประเทศไทยมีจ านวนร้าน ทั้งหมด 50 สาขาทั่วประเทศ ยูนิโคล่เป็นตราสินค้าแฟช่ัน Fast Retailing อันดับ 1 ในปี 
2018 การเติบโตทางรายได้ของยูนิโคล่อยู่ที่ 504,470 ล้านบาท (ท่ีมา: Fast Retailing, Annual Report ข้อมูล ณ วันที่ 29 
มีนาคม 2562) 

คุณค่าตราสินค้ามีบทบาทความจ าเป็นและความส าคัญต่อการอยู่รอดเพื่อด าเนินหน้าของธุรกิจ โดยที่คุณค่าตรา
สินค้านั้นมีความแข็งแกร่งก็จะสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ในด้านต่างๆ อย่างมากมาย ทั้งนี้คุณค่าตราสินค้าถือ
เป็นคุณค่าที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ โดยสะท้อนถึงวิธีคิด ความรู้สึก การแสดงออก โดยให้ความส าคัญกับคุณค่าตราสินค้า 
เช่นเดียวกับส่วนแบ่งการตลาดและความสามารถในการท าก าไร คุณค่าตราสินค้าเป็นเหมือนสินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ 
การสร้างคุณค่าตราสินค้าได้นั้นประกอบด้วย การรับรู้คุณภาพ ความผูกพันกับตราสินค้า การรู้จักสินค้า และความภักดีกับ  
ตราสินค้า 

ส าหรับตลาดสินค้าแฟช่ัน (Fast Retailing) มีการแข่งขันที่รุนแรงจึงท าให้ตราสินค้ายูนิโคล ่เผชิญปัญหาดังกล่าวจึง
จ าเป็นต้องเร่งสร้างศักยภาพการแข่งขันในด้านการบริการและด้านต่างๆให้ครอบคลุมลูกค้าได้ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ
ในการช่วยเพิ่มความแตกต่างและความได้เปรียบในการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งในทุกๆ ด้าน อีกทั้งความตั้งใจซื้อนี้เป็น
กระบวนการก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ซึ่งอยู่ในขั้นการประเมินข้อมูล โดยที่ผู้บริโภคจะล าดับความช่ืนชอบ ความพอใจใน
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ผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นๆ และยังเกิดการสร้างความตั้งใจซื้อข้ึนมาอีกด้วย ปัจจัยที่มีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อน้ันมีหลายประการ 
แต่ในสินค้าประเภทแฟช่ันมักจะมีเรื่องของตราสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่ 

ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของประเด็นดังกล่าวจึง เห็นเป็นโอกาสที่ดีท าการศึกษาถึง “ความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้ตรา
สินค้ายูนิโคล่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”เพื่อจะได้น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต วางแผนงาน
เพื่อให้ไปในทางเดียวกันกับความต้องการของผู้บริโภคและสถานการณ์ปัจจุบัน และยังน าข้อมูลเหล่านี้ในการสร้างคุณค่าตรา
สินค้าให้แข็งแกร่ง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคให้ดียิ่งข้ึน 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้า ที่มีผลต่อความตั้ งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิ โคล่  ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  (2541) กล่าวว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เป็นปัจจัยส่วนบุคคล
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรผู้บริโภค ที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย  และใช้แนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2546) ได้กล่าวถึง 
แนวทางในการค้นหาค าตอบเกี่ยวกับคนซึ่งมีลักษณะในแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกัน ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าตราสินค้า อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ได้กล่าวว่าตราสินค้า(Brand) 
กลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคไปแล้ว โดยบริษัท ร้านจ าหน่ายสินค้า ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่มีตราสินค้าเป็น
สัญลักษณ์ห ช่ือเรียก สามารถบ่งบอกความโดดเด่นได้ เช่น ตราสัญลักษณ์สินค้า รูปแบบสินค้า ทั้งนี้ก็เพื่อแยกแยะให้เห็นว่า
สินค้าและบริการแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร และได้ท าการน าเสนอคุณค่า(Value) ให้แก่ผู้บริโภค 

จากทฤษฎีและแนวคิดคุณค่าตราสินค้า ท่ีประกอบด้วย ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้คุณภาพ 
ด้านความผูกพันกับตราสินค้า ด้านความภักดีกับตราสินค้า และด้านการรู้จักสินค้า ผู้วิจัยได้น าแนวคิดมาเป็นแนวทางใน
การศึกษา เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคต่อความตั้งใจซื้อ 

เสรี วงษ์มณฑา (2542) ให้ความหมายว่า คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) หมายถึง การที่ตราสินค้า ช่ือ 
สัญลักษณ์ การออกแบบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นตราของบริษัท และกลายเป็นส่วนหน่ึงของตลาดไปแบบขาดไม่ได้ และยังส่งผล
ให้กับการเติมโตของธุกิจซึ่งเป็นมากกว่าการมีตราสินค้าที่ดีและบริการที่น่าประทับใจ แต่คือการที่ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าที่ตรา
สินค้ามอบให้กลายเป็นตัวตัดสินความส าเร็จให้กับธุรกิจ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของลูกค้ากับ ที่มีความหมายในเชิงบวกต่อ
สายตาผู้บริโภคกล่าวคือ ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงกตราสินค้ามากขึ้นท าให้ตรา ลัญลักษณ์ของสินค้ามีผลกับความความแตกต่างให้
ตราสินค้าและมีผลท าให้ให้เกิดการแสดงออกในเชิงพฤติกรรมนั้น คุณค่าตราสินค้านั้นสามารถเกิดได้ก็ต่อเมื่อผู้บริโภคคุ้นเคย
และการรับรู้ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับรู้และสัมผัสกับตราสินค้านั้นๆ ยิ่งในปัจจุบันนี้มีตราสินค้าต่างๆ มากมายที่
ผู้บริโภคใช้อยู่ทุกๆ วัน อีกท้ังยังพบอีกมากมายรอบๆ ตัว ท้ังนี้ตราสินค้าความหมายทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม การสร้าง
คุณค่าตราสินค้าให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภค โดยที่คุณค่าของตราสินค้าสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ การยึดถือลูกค้าหรือผู้บริโภค
เป็นหลัก มองถึงคุณค่าทางจิตใจ อีกส่วนหนึ่งคือ ส่วนที่มองด้านการเงิน ที่ตีตรามูลค่าของตราสินค้าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่า
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ออกมาเป็นตัวเงิน โดยการที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการเป็นหลัก ซึ่งสามารถท าด้วยการสร้างสินค้าที่มีความทันสมัยและอยู่
ในความสนใจเสมอ สร้างการจดจ ากับตราสินค้าด้วยลักษณะสินค้า วิธีการให้บริการต่างๆตลอดถึงการท าให้ผู้บริโภคได้มีส่วน
ร่วมในการสร้าตราสินค้าด้วยตนเองเพื่อให้เกิดประสบการณ์ไม่ซ้ ากับตราสินค้าอ่ืน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2543) ให้ความหมาย คุณค่าตราสินค้าว่าเป็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้ 
(Perceived Value) ได้ด้วยตนเองผ่านสายตาของผู้บริโภค โดยที่ตราสัญลักษณ์ของบริษัทมีลักษณะในเชิงบวกต่อผู้บริโภค ท า
ให้เกิดคุณค่าตราสินค้าสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาดดังนี้ 

1. ผู้น าด้านราคาบริษัทที่มีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดน้อยก็จะมีความได้เปรียบเหนือสินค้าคู่แข่ง และ
ยังเป็นการกีดกันตราสินค้าประเภทอื่นๆ อีกด้วย การที่ผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) และรู้จักตรา
สินค้า (Brand Awareness) สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านราคาได้มาก ในเรื่องของการโฆษณา 

2. ธุรกิจที่แตกต่างหรือโดดเด่น โดยการขายสินค้าท่ีมีคุณภาพมากกว่าหรือเป็นนวัตกรรมที่แปลกใหม่ออกมาเรื่อยๆ 
ทั้งยังท าให้ตราสินค้ามีการพัฒนาอยู่เสนอเพื่อสร้างความคาดหวังให้กับผู้บริโภค 

3. เจ้าของตัวสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการสามารถตั้งราคาสูงกว่าคู่แข่งขันได้เพราะสินค้ามีคุณลักษณะด้าน
คุณภาพการสามารถสร้างการรับรู้ได้มากกว่าคู่แข่งขัน 

4. เจ้าของตราสินค้าสามารถขยายสินค้าประเภทอื่นได้เพิ่มขึ้นด้วยการแตกไลน์ธุรกิจ เนื่องจากตราสินค้าเป็นที่
จดจ า และมีความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นกับตราสินค้า ดังนั้นตราสินค้าสามารถช่วยให้หลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคาได้ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความต้ังใจซ้ือสินค้า Schiffman and Kanuk (2007) ได้เสนอแนวคิด 3แนวคิด 
ดังนี้ (1) การส่งมอบคุณค่าแก่ผู้บริโภค (2) การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค (3) การท าให้ผู้บริโภคจดจ า ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้บริโภคเกิดการซื้อซ้ าหรือความตั้งใจซื้อ ในตราสินค้าเดิมที่พอใจและจดจ า 

Zeithaml (1990) ความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการถือเป็นการแสดงให้เห็นการใช้สินค้าและบริการนั้นๆ ในล าดับ
แรก และสามารถกล่าวได้ว่าความตั้งใจซื้อถือเป็นอีกมิติหนึ่งที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี โดยที่ความจงรักภักดี
ประกอบไปด้วย 

1. ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) คือ การที่ผู้บริโภคเลือกใช้บริการนั้นๆ เป็นอันดับแรก ท าให้แสดงถึง
ความสามารถในการสะท้อนถึงความต้องการในการซื้อของผู้บริโภคได้ 

2. พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth Communications) คือ การที่ผู้บริโภคได้บอกต่อถึงเรื่องดีๆ ของผู้
ให้บริการรวมถึงการแนะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเป็นการกระตุ้นให้ผูรับรู้ข้อมูลมีความสนใจ และเกิดการอยากลองมาใช้
ผลิตภัณฑ์และสินค้าบริการ 

3. ความอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านราคา (Price Sensitivity) คือ การที่ผู้บริโภคยอมรับได้เมื่อผู้ให้บริการตั้งราคาเพิ่ม
สูงขึ้น และผู้บริโภคยอมจ่ายในราคาที่สูงกว่าที่อื่น ทั้งนี้เป็นเพราะว่าตราสินค้าและบริการจนเป็นที่สนองความต้องการและ
พอใจของผู้บริโภค 

4. พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior) คือ การที่ผู้บริโภคเกิดปัญหาหรือเกิดความไม่พอใจในตรา
สินค้าและบริการ จึงต้องการจะร้องเรียนกับผู้ให้บริการ หรือบอกต่อทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ในด้านนี้สามารถน าข้อมูลการ
ร้องเรียนมาท าการวัดผลการตอบรับจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคได้ 

Das (2014) กล่าวว่า ความตั้งใจซื้อเป็นความพยายามในการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค โดยจะขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ตราสินค้า เวลา ชนิดของสินค้า ประโชยน์ ฯลฯ ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือสิ่งต่างๆ โดยที่ท าให้ผู้ซื้อได้มี
ส่วนร่วมในการสร้างความทรงจ าที่สนุกที่เพลิดเพลิน เช่น สินค้าที่ผู้ซื้อประกอบเองจะท าให้มีความรู้สึกเหมือนว่าได้ท าขึ้นมา
เอง ความพอใจ ความตั้งใจซื้อมีผลโดยตรงต่อปริมาณในการซื้อของผู้บริโภคจะเห็นได้ว่าเกิดในภายหลังจากผู้บริโภคได้รับรู้ถึง
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ประโยชน์ในการใช้สอย คุณค่า และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งท าให้ความตั้งใจซื้อมีอิทธิพลต่อการซื้อ คือจ านวนในการที่จะซื้อ
ในแต่ละครั้ง 

Clemes and Zhang (2014) ได้ท าการศึกษาเรื่องอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ต่อการใช้หรือไม่ใช้บริการซื้อสินค้า
ออนไลน์ ในประเทศจีน วิธีการวิจัยโดยการใช้แบบสอบถามที่สุ่มมาแบบตามสะดวก การประเมินผลใช้ตัวอย่างทั้งสิ้น 435 
ตัวอย่าง และเทคนิคการวิเคราะห์คือแบบจ าลองสมการถดถอยแบบ LOGIT ผลการออกมาพบว่า ปัจจัยในด้านคุณสมบัติของ
เว็บไซต์ มีความหลากหลายของทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคมีผลในด้านบวกในการใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์ ตัว
แปรด้านบรรทัดฐานทางสังคม (Subjective Norms) และการรับรู้ความเสี่ยง (Perceived Risk) มีผลในด้านไม่ดีนักในการใช้
บริการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ เนื่องจากท าให้ผู้บริโภคมีความกังวลในเรื่องของการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีจะต้องจ่ายผ่าน
ทางออนไลน์ ส่วนตัวแปรในด้านการรับประกันคุณภาพและราคาของสินค้าไม่มีนัยส าคัญในการใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์ 
และในส่วนของลักษณะประชากรของผู้บริโภคในส่วนใหญ่มีผลต่อการใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญ และยังมี
ทิศทางที่สอดคล้องกับทฤษฎี 

Hwang and Karpova (2016) กล่าวไว้ว่า การเกิดความตั้งใจซื้อนั้นผู้บริโภคจะต้องมีพฤติกรรมความเต็มใจจะซื้อ
สินค้าหรือบริการ โดยขึ้นอยู่กับความคาดหวัง แรงจูงใจ ซึ่งส่งผลให้เกิดอิทธิพลในการซื้อในที่สุด พฤติกรรมในการซื้อของ
ผู้บริโภคนั้นมีความหลากหลายของพฤติกรรมที่หลากหลายของแต่ละคนได้ถูกก าหนดมาจากการรับรู้รายละเอียดข้อมูลเบี้อง
ต้นมาแล้วในก่อนหน้าจึงเกิดเป็นความตั้งใจที่จะซื้อ ซึ่งความตั้งใจนี้จะได้รับอิทธิพลจากความเชื่อ เจตคติ ความรู้สึกของบุคคล
นั้นๆ ในทิศทางบวกหรือลบในพฤติกรรมการซื้อ และจากการวิจัยพบว่า ด้านเจตคติและพฤติกรรมความตั้งใจซื้อมีความ
เกี่ยวข้องกัน ผู้บริโภคที่มีเจตคติในเชิงบวกจะส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจซื้อมากกว่า ผู้บริโภคที่มีเจตคติในเชิงลบ 

Goldsmith (2002) สร้างโมเดลที่แสดงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลน าไปสู่การซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตเรียกว่า A 
Buying Online Model โดยโมเดลประกอบด้วยตัวแปรต้น ได้แก่ แนวคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ของผู้บริโภค ซึ่งจะเกี่ยวข้องการ
ซือ้สินค้าออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต ความสนใจอย่างมากต่อการใช้อินเทอร์เน็ต และ ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต และตัวแปร
ตามซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์การซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ต และความตั้งใจซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตในอนาคต โดยได้ท า
การเก็บข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา จ านวน 
107 ตัวอย่าง เพื่อท าการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตภายในกรอบการศึกษาด้านพฤติกรรมการซื้อ 
โดยตั้งสมมติฐานว่า 

1. ผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจ า จะมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตมากกว่าผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยครั้ง 
การใช้อินเทอร์เน็ตของบุคคลนั้น มาจากสาเหตุ 2 ประการคือ ความสนใจของตนเองที่มีต่ออินเทอร์เน็ต และความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ท่ีมีอยู่ในตนเอง 

2. ผู้ที่มีความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต จะมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าออนไลน์ บุคคลกลุ่มนี้จะมาจากกลุ่มที่มี
ความคิดแปลกใหม่ตลอดเวลา เปิดกว้างต่อการรับรู้ในเทคโนโลยใีหม่ และเป็นคนท่ีมีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าภายใต้แบรด์นยูนิโคล่ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีอายุตั้งแต่ 21-60 ปี เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้มีอ านาจในการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าด้วยตนเองซึ่งไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าภายใต้แบรด์นยูนิ
โคล่ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีอายุตั้งแต่ 21-60 ป ีแต่เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้การก าหนด
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ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2550) ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ยอมให้ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ค านวณได้จากสูตรไม่ทราบจ านวนประชากร 
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ตัวอย่าง และได้เพิ่มตัวอย่างอีกจ านวน 15 ตัวอย่าง รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็น
จ านวน 400 ตัวอย่าง 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และใช้วิธีเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยหากลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สมัครใจในการตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self-
selected) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ โดยสร้างกูเกิลฟอร์ม (Google Form) ผ่านเว็บไซต์
สังคมออนไลน์ (Social Network) คือ เฟสบุ๊ค (Facebook) และเว็ปไซต์ ทั้งสิ้น 2 แพลตฟอร์ม โดยใช้การฝากแบบสอบถาม
ออนไลน์ใน Official Fan Page ของยูนิโคล่ และเว็ปไซต์พันทิป ในห้องที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าหรือแฟช่ัน ได้แก่ ห้องเสื้อผ้า และ
ห้องสยามสแควร์ 

เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยเป็นลักษณะข้อค าถามในแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด 
(Close-end Response Questions) โดยแบ่งออกเป็น 6 ข้อ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าท่ีมผีลต่อความตัง้ใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Response Question) การให้คะแนนเป็นแบบ Likert 
(Summated Rating Method : The Likert Scale) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ซึ่งให้ตอบระดับความ
คิดเห็น 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรู้จักสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพ ด้านความผูกพันกับตราสินค้า 
และด้านความภักดีกับตราสินค้า จ านวน 18 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Response Question) การให้คะแนนเป็นแบบ Likert (Summated Rating 
Method : The Likert Scale) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ซึ่งให้ตอบระดับความคิดเห็น 5 ระดับ จ านวน            
4 ข้อ 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
1. ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดขอบเขตของการ

วิจัยและสร้างเครื่องมือในการวิจัยให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายการวิจัย 
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดขอบเขตและเนื้อหาแบบสอบถาม 

เพื่อให้มีความชัดเจนตามความมุ่งหมายการวิจัย 
3. น าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม ซึ่งขอบเขตของแบบสอบถามจะเกี่ยวข้องกับความตั้งใจซื้อสินค้า

ภายใต้แบรด์นยูนิโคล่ 
4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ท าการตรวจสอบและเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อน ามา

แก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีความชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขจากคณะกรรมการการควบคุมสารนิพนธ์ไปทดลองใช้ (Pre-test) กับกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 30 ตัวอย่าง และน ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยสูตรหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า                
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(α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ผลลัพธ์ค่าอัลฟ่าท่ีได้จะแสดงให้เห็นถึงระดับความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยมี

ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าท่ีใกล้เคียงกับ 1 มากแสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง กัลยา วานิชย์บัญชา (2550) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูล (Source of data) ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บกลุ่ทตัวอย่างจ านวน 400 ชุด 

โดยการเก็บแบบสอบถามจากผู้ที่เคยซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 21 -60 ปี โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์กูเกิลฟอร์ม (Google Form) โดยท าผ่านเว็บไซต์สังคมออนไลน์ (Social Network) ได้แก่ เฟสบุ๊ค 
(Facebook) และเว็ปไซต์ทั้ง 2 แพลตฟอร์ม โดยใช้วิธีในการฝากแบบสอบถามออนไลน์กูเกิลฟอร์ม Official Fan Page ของ
สินค้ายูนิโคล่ และเว็ปไซต์พันทิป ในห้องที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าหรือแฟช่ัน ได้แก่ ห้องเสื้อผ้า และห้องสยามสแควร์ โดยที่
ผู้ท าการวิจัยได้ด าเนินการในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง และให้ค าแนะน า 
ในการตอบแบบสอบถาม 

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า เอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยอื่นๆ ใน
อดีตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ และวารสาร สิ่งพิมพ์ และข้อมูลที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 

การจัดท าข้อมูล 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดท ารวบรวมแบบสอบถามที่ได้กลับมาแบบสมบูรณ์ตามที่ก าหนดไว้แล้วนั้นจึงได้

ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังนี้  
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม โดยแยกแบบสอบถามที่

ไม่สมบูรณ์ออก 
2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วลงรหัสตามที่ได้ ก าหนดตัวเลขของแบบสอบถามไว้

ล่วงหน้า 
3. การตรวจสอบข้อมูล (Data Cleaning) น าข้อมูลที่ได้จาการบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดท าการตรวจสอบ

ข้อมูลเป็นรายข้อเพื่อดูความเรียบร้อย และแก้ไขความข้อพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างการลงข้อมูล  
4. การประมวลผล (Data Processing) ข้อมูลโดยใช้โประแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic)  
ส่วนที่ 1 คือ ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
ส่วนที่ 2 คือ คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ ด้านการรู้จักสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพ ด้านความผูกพันกับตราสินค้า และ

ด้านความภักดีกับตราสินค้า ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ ของผู้บ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที่ 3 คือ ความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรด์นยูนิโคล่ ในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic)  
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test (Independent Sample t-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
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ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of Variance : ANOVA เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม 

สมมติฐานข้อที่ 2 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย  ด้านการรู้จักสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพ ด้านความผูกพันกับตรา
สินค้า และด้านความภักดีกับตราสินค้า มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิธี Enter เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 

154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 มีสถานภาพ โสด / หม้าย / หย่าร้าง จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 มีอายุอยู่ระหว่าง  
31 - 30 ปี  จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.8 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  20,001-30,000 บาท 
จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยคุณค่าตราสินค้าของสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ ประกอบด้วย ด้านการรู้จัก
สินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพ ด้านความผูกพันกับตราสินค้า และด้านความภักดีกับตราสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า
สินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ มีปัจจัยคุณค่าตราสินค้าอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการรู้จักสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพ ด้านความผูกพันกับตราสินค้า และด้านความภักดีกับตราสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็น ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97, 3.94, 3.93 และ3.77 ตามล าดับ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ท่านได้รับคูปอง
ส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไปของยูนิโคล่ ท่านติดตามโปรโมช่ันของสินค้ายูนิโคล่อยู่เสมอ ท่านติดตามสินค้ายูนิโคล่รุ่นใหม่ๆอยู่
เสมอ ท่านเคยใช้สินค้าตรายูนิโคล่และเกิดความประทับใจ และตราสิ นค้ายูนิโคล่เป็นตราสินค้าที่ท่านต้องการ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 , 4.01, 4.01, 3.97 และ
3.92 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิ
โคล่ แตกต่างกันกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ลูกค้าที่มีสถานภาพ และอายุ  
แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพ ด้านความผูกพันกับ
ตราสินค้า และด้านความภักดีกับตราสินค้า มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านการรู้จักสินค้า และด้านความภักดีกับตราสินคา้ มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ด้านการรับรู้
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คุณภาพ และด้านความผูกพันกับตราสินค้า ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ผลจากการวิจัยเรื่อง คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกันจากผลการวิจัยพบว่า 

เพศ จากการสมมติฐาน แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน มีผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้า
ภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ตั้งไว้ เพศหญิงมีการ
ตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคเพศหญิง
ให้ความส าคัญกับการแต่งกายและยูนิโคล่ก็มีสินค้าที่หลากหลาย ท าให้ผู้บริโภคเพศหญิงสามารถเลือกซื้อได้อย่างตรงความ
ต้องการ อีกทั้งเพศหญิงยังมีความละเอียดอ่อนและช่ืนชอบการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งสอดคล้องกับ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2541) 
กล่าวว่า จ านวนสตรีที่ท างานนอกบ้านเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ปัจจุบันสตรีเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ 

สถานภาพ จากสมติฐานพบว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้บริโภคที่มี
สถานภาพ โสด หม้าย และหย่าร้าง เนื่องจากยูนิโคล่ มีสินค้าที่หลากหลาย เช่นเสื้อผ้าเด็ก วัยรุ่น ผูใหญ่ รวมถึงถุงเ ท้า ให้
ผู้บริโภคเลือกได้ทั้งเพศชาย และเพศหญิง เหมาะกับการที่มาซื้อคนเดียว มาเป็นกลุ่ม หรือจะเป็นการเลือกซื้อให้กับคนใน
ครอบครัว ถึงแม้ว่าผู้บริโภคจะมีสถานภาพแตกต่างกัน เช่น โสด หรือมีครอบครัว ก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่ยูนิโคล่ได้
และด้วยยูนิโคล่มีสนิค้าที่มีคุณภาพและการบรืการที่ดี จึงท าให้ผู้บริโภคทุกสถานภาพท่ีเคยใช้เสื้อผา้ยูนิโคล่มีความพอใจต่อตรา
สินค้ายูนิโคล่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวรรณ ศักดิ์รัตนอัมพร (2549) ท่ีได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อซุปไก่สกัดของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพที่แตกต่างกันมีการซื้อซุปไก่สกัดของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

อายุ จากการสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าภายใต้
แบรนด์ยูนิโคล่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้บริโภคที่มีอายุอยู่
ระหว่าง 21-30 ปี เป็นกลุ่มที่ผู้บริโภคที่มีการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่มากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีก าลังซื้อ อีกทั้ง
ยังเป็นกลุ่มที่ต้องการสิ่งที่ดีให้ตัวเองรวมไปถึงการใช้สินค้าที่มีความทันสมัย มีรสนิยม และสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่วน
ใหญ่จะอยู่ในกลุ่มช่วงอายุนี้ จึงเป็นสาเหตุให้ผู้บริโภคที่มีอายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี เป็นกลุ่มที่ผู้บริโภคที่มีการตัดสินใจซื้อสินค้า
ยูนิโคล่มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไกรศรี อุปถัมชาติ (2557)ท่ีท าการศึกษาเรื่อง ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้า ที่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้บริการเครือข่าย เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการ เครือข่ายเอไอเอส ไม่แตกต่างกัน 

ระดับการศึกษา ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าภายใต้แบ
รนด์ยูนิโคล่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาโทหรือสูงกว่า มีความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่มากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท
หรือสูงกว่า สามารถเข้าถึงรสนิยมและแฟช่ันต่างๆ ได้ดี รวมไปถึงมีการศึกษารีวิวสินค้ามาเบื้องต้นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้า
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มาก่อน เพื่อที่จะได้เห็นการเปรียบเทียบของสินค้าก่อนท่ีจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านั้นๆ รวมไปถึงผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาโทหรือสูงกว่า มีความคิด การเรียน และทฤษฎีต่างๆ มาสนับสนุนในการตัดสินใจซื้อสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อเสมอ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียานุช วีระรักษ์เดชา (2556) ศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
และความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของ H&M ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ H&M แตกต่างกันในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ H&M โดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) 

อาชีพ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ตัดสินใจ
ซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่มากที่สุดเนื่องจากเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของทางยูนิโคล่อาจเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ต่อ
พนักงานเอกชนมากท่ีสุด เพราะพนักงานเอกชนต้องมีการแต่งกายที่สุภาพ ดูดี และต้องมีการแต่งกายให้เข้ากับสถานการณ์ใน
การท างานทั้งในและนอกสถานที่ ท าให้พนักงานเอกชนเลือกซื้อสินค้ากับทางยูนิโคล่เป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รัตนา โพธิวรรณ์ (2562) ท่ีท าการศึกษาเรื่องการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อเสื้อแฟช่ันของผู้บริโภคใน
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจ
ซือ้เสื้อผ้าแฟช่ันของผู้บริโภคในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้บริโภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ตัดสินใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่มากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้
เพียงพอต่อการเลือกซื้อและตัดสินใจซื้อสินค้าสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพัฒน์ ฤกษ์สกุลสถาพร (2563) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรและแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริโภคที่ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จักสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพ ด้านความผูกพันกับตรา
สินค้า และด้านความภักดีกับตราสินค้า มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า  

คุณค่าตราสินค้าของยูนิโคล ่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าภายใตแ้บรนด์ยนูิโคลพ่บว่า คุณค่าตราสินค้าของยูนิโคล่ด้าน
การรู้จักสินค้า และด้านความภักดีกับตราสินค้า มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยทั้ง 2 ตัวแปร มีผลต่อความ
ตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ ร้อยละ 68.5 เนื่องจากสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค โดยลักษณะ 
รูปแบบ ดีไซด์ คุณสมบัติคุณประโยชน์ ซึ่งท าให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในตราสินค้าและสะท้อนให้เห็นถึงความคุ้นเคยที่มีต่อตราสินค้า 
ส่งผลท าให้ผู้บริโภคนึกถึงและจดจ าได้ ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภครู้จักตราสินค้ามากขึ้น และมีความรู้สึกในทางบวก ก็จะส่งผลท าให้
ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจต่อตราสินค้านั้นเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งตราสินค้ายูนิโคล่ ก็มีวิธีการที่ท าให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จัก เช่นการ
ใช้โลโก้ตราสินค้าเป็นสีแดงสดท าให้ดโูดดเดน่สะดดุตา รวมถึงการใช้สื่อโฆษณาที่หลากหลาย ยูนิโคล่ยังมีรูปแบบการจัดตกแต่ง
ร้านให้มีจุดเด่นของร้านที่กว้างขวาง ให้สามารถแสดงสินค้าได้ทุกขนาดทุกแบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถมองหาสินค้าได้ด้วย
ตัวเอง ท้ังนีส้ินค้ายูนิโคล่มีความแตกต่างจากสนิค้าของตราสินค้าอ่ืนๆในตลาดแฟช่ันอย่างชัดเจน อย่างเนื้อผ้าที่สามารถระบาย
ความร้อยได้ดีจึงท าให้ผู้บริโภคนึกถึงตราสินค้ายูนิโคล่เป็นอันดับแรกจึงเกิดความภักดีกับตราสินค้าขึ้น 

คุณค่าตราสินค้าของตราสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ด้านความจงรักภักดีกับตราสินค้าสอดคล้องกับงานวิจัยของซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัคร์วิชญ์ เช้ืออารย์ (2556) ความตั้งใจในการซื้อ มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีในตราสินค้า 
เกรฮาวด์ ซึ่งทั้งนี้อาจเป็นเพราะสินค้าของ เกรฮาวด์ มีความแตกต่างจากสินค้าของตราสินค้าอื่นในตลาดสินค้าแฟช่ันอย่าง
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ชัดเจน ท าให้เมื่อผู้บริโภคไปซื้อสินค้าแฟช่ันผู้บริโภคจะมองหาสินค้าของ เกรฮาวด์ เป็นอันดับแรก และเมื่อผู้บริโภคมีความ
ตั้งใจในการซื้อมากขึ้น ความภักดีในตราสินค้าของ เกรฮาวด์ ของผู้บริโภคก็มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันนี้อาจกล่าวได้ว่า ถ้าผู้บริโภคมีความภักดีในตราสินค้า เกรฮาวด์ มากขึ้น จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความตั้งใจในการซื้อ
สินค้าตราสินค้า เกรฮาวด์ มากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษา เรื่อง คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ ของผู้บริโภคใน เขต

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ด้านข้อมูลส่วนบุคคล จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิง มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ มากที่สุด ดังนั้นจึงเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่
เป็นเป้าหมายที่ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นเป้าหมายหลักเพื่อท าให้ผู้บริโภคกลุ่มดังกว่าวมีความมั่นใจ
ในตราสินค้า และเกิดความประทับใจในการซื้อสินค้าอย่างสม่ าเสมอและภักดีต่อตราสินค้าไม่เปลี่ยนใจไปซื้อสินค้าอื่น ดังนั้นยู
นิโคล่ควรรักษาคุณภาพของสินค้าและการบริการผู้บริโภคให้ดี ควรเพิ่มรูปแบบสินค้า การเอาใจใส่เป็นกันเองกับลูกค้า และมี
การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ รวมถึงผู้บริโภคกลุ่มอื่นๆ เกิดความตั้งใจซื้อสินค้ายูนิ
โคล่มากขึ้น 
 คุณค่าตราสินค้า  
 ด้านการรู้จักสินค้า จากการการวิเคราะห์คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่พบว่า 
ด้านการรู้จักสินค้ามีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ จึงควรเพิ่มสาขาให้กระจายออกไปตามหัวเมืองต่างๆ โดย
สร้างเป็นสาขานอกห้าง เพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่ม และนอกจากนี้การตั้งสาขานอกห้างน้ันมีจุดได้เปรียบในเรื่องของพื้นที่การจัด
แสดงสินค้าและรองรับลูกค้าได้ในจ านวนมาก เนื่องจากตราสินค้ายูนิโคล่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอยู่แล้วนั้น 
 ด้านความภักดีกับตราสินค้า จากการการวิเคราะห์คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิ
โคล่พบว่า ด้านความภักดีกับตราสินค้ามีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ยูนิโคล่ จึงควรออกแบบสินค้าด้านอื่นๆ มา
เพิ่มเติม เช่น เครื่องประดับเข้าชุดกับแฟช่ันในช่วงนั้นๆ เนื่องจากผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้าแล้วนั้น ไม่ว่าตราสินค้ายูนิ
โคล่จะออกสินค้าประเภทอื่นๆ ออกมา ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้ายูนิโคล่อยู่แล้ว ไม่ว่าอย่างไรผู้บริโภคก็ตั้งใจ
ซื้อเสมอ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจากความกรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์  ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ค าแนะน า ให้ความรู้ และ
ข้อเสนอแนะที่ดีในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าสารนิพนธ์ครั้งนี้  ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ณ ท่ีนี้ด้วย 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล และอาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน ที่ให้ความ
อนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์  และ               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ ท่ีให้ความอนุเคราะห์เป็นประธาน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย) การสอบ
สารนิพนธ ์ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่อง อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท างานวิจัยช้ินนี้  
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