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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอทิธพิลของภาพลักษณ์ตราสนิคา้และความพงึพอใจทีม่ตี่อความภกัดตี่อตรา
สนิคา้ Zara ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยซื้อสนิคา้ตรา Zara ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การวเิคราะหค์วาม
ถดถอยเชิงพหุคูณ และการตดัสนิใจแบบโครงสรา้งตน้ไม ้ 
ผลการศึกษาวจิยั พบว่า 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุตัง้แต่ 21-30 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศึกษาสูงสุด ระดับ
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า อาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน รายไดเ้ฉลี่ยตัง้แต่ 20,001-30,000 บาทต่อเดอืน 
 ระดบัความคดิเหน็ต่อภาพลักษณ์ของตราสนิคา้ Zara ดา้นคุณสมบตั ิดา้นอารมณ์และดา้นสญัลักษณ์อยู่ในระดบัด ี
ระดับความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของตราสินค้า Zara อยู่ในระดับมาก ระดับความภักดีต่อตราสินค้า Zara ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมาก 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
 ภาพลักษณ์ตราสินค้าและความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้า Zara ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพลักษณ์ของตราสนิคา้ Zara ดา้นอารมณ์มอีทิธพิลมากทีสุ่ด รองลงมา ไดแ้ก่  ความพงึพอใจต่อ
สนิคา้และบรกิารของตราสนิคา้ Zara และภาพลักษณ์ของตราสนิคา้ Zara ดา้นคุณสมบตั ิตามล าดบั โดยสามารถท านายได้
รอ้ยละ 51.0 

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มลีักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
สูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกัน มคีวามภกัดตี่อตราสนิคา้ Zara ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคญั: ภาพลักษณ์ตราสนิคา้ ความพงึพอใจ ความภกัดตี่อตราสนิคา้ 
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ABSTRACT 
 

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 aestheti c 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.  
 
Keywords: Brand Image, Satisfaction, Brand Loyalty 
 
บทน า 

แฟชัน่รวดเรว็ (Fast Fashion) คอื ธุรกิจเสือ้ผา้ทีมุ่่งเน้นราคาทีค่่อนขา้งต ่าและมคีุณภาพ  ปานกลาง มรีะบบการ
ผลิตดว้ยตน้ทุนต ่า แต่เน้นความรวดเรว็ของระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) มกีารเปลี่ยนแปลงแบบเสือ้ผา้ทีร่วดเร็ว 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ซึ่งตอ้งการเสือ้ผา้แฟชัน่แบบทนัสมยั ในราคาทีย่่อมเยา
ไดอ้ย่างรวดเรว็ โดยจะสามารถช่วยเพิ่มยอดขายและผลก าไรใหแ้ก่ผู ้ประกอบการไดม้ากกว่าการจ าหน่ายแบบปกต ิ โดย
แฟชัน่รวดเรว็ (Fast Fashion) น้ีเริม่ตน้เกิดขึน้ทีป่ระเทศไอรแ์ลนด ์โดยแบรนดท์ีม่ชีื่อเสยีงมาก คอื Zara ของสญัชาตสิเปน 
ซึ่งถอืว่าเป็นรา้นขายเสือ้ผา้ใหญ่อนัดบั 1 ของโลก รองลงมา คอื H&M และ Uniqlo (ลงทุนแมน. 2560: ออนไลน์) 
 Zara เป็นแบรนดเ์สือ้ผา้แบบแฟชัน่รวดเรว็ (Fast Fashion) ของสญัชาตสิเปน ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1975 โดยอามนั
ซิโอ ออร์เตกา (Amancio Ortega) ซึ่งในปี 2018 เขาถูกจัดอนัดบัจาก Forbes ว่าเป็นมหาเศรษฐีที่รวยอันดบั 6 ของโลก 
(Forbes Media. 2018: Online) โดย Zara เป็นแบรนด์ในเครือของ บริษัท อินดิเท็กซ์ (Inditex Group) ซึ่งนอกจาก Zara 
แล้ว ยงัมแีบรนดอ์ื่นๆอกี ไดแ้ก่ Zara Kids, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho และ 
Uterqüe ในปจัจุบัน Zara มีจ านวนร้านค้าทัง้หมด 2,118 สาขา ใน 96 ประเทศทัว่โลก (Intidex Group. 2018: Online) 
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สนิคา้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ก่ เสือ้ผา้ เครื่องประดบั เครื่องหนัง (รองเทา้ กระเป๋า เขม็ขดั) และน ้าหอม ส าหรบัผูช้าย ผูห้ญิง และ
เด็ก กลยุทธ์ที่ส าคัญของ Zara คือ การไปศึกษาเทรนด์แฟชัน่ต่างๆ บน Run Way และจากแบรนด์ Hi-End ระดับโลก             
เพื่อน ามาออกแบบในรูปแบบของตนเองในราคาที่เขา้ถึงง่าย (The Momentum. 2016: Online) โดยขอ้ไดเ้ปรยีบทางการ
แข่งขนัของ Zara คอื การมทีมีออกแบบ มโีรงงานผลิตเป็นของตวัเอง และมรีะบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทีร่วดเรว็
ทีสุ่ดในอุตสาหกรรมเสือ้ผา้ กล่าวคอื ตัง้แต่เริม่ตน้ออกแบบ ผลิตผา้ จนกระทัง่ตดัเยบ็ รวมเวลาทีจ่ดัส่งสนิคา้ไปยังร้านค้า 
ใช้เวลาสัน้ทีสุ่ดเพยีง 2 สปัดาหเ์ท่านัน้ ส่งผลให ้Zara ออกสนิคา้ใหม่ทุก 2 สปัดาห ์ในขณะทีแ่บรนดอ์ื่นๆ ออกสนิคา้ใหม่
ตามฤดูกาลหรอืเพยีง 4 ครัง้ต่อปี ประกอบกับ Zara มรีะบบตรวจสอบขอ้มูลการซื้อสนิคา้แบบ Real Time ท าใหส้ามารถ
บรหิารสนิคา้คงคลังไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถปรบัเปลี่ยนรูปแบบสนิคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
ภายในเวลาอนัรวดเรว็ ดว้ยเหตุน้ีเอง ท าให ้Zara เป็นแบรนดท์ีป่ระสบความส าเรจ็ระดบัโลก โดยในปี 2018 ถูกจดัอนัดบั
จาก Brand Finance ให้เป็นอันดับ 3 จาก 50 แบรนด์เครื่องแต่งกายที่มีมูลค่าสูงสุดจากทัว่โลก (The World’s Most 
Valuable Apparel Brands 2018) มมูีลค่าแบรนด ์18,959 ล้านเหรยีญสหรฐั ซึ่งสูงกว่าในปี 2017 ถงึ 21% (Brand finance. 
2018: Online) 
 ส าหรับในประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2563 มูลค่ารวมของการซื้อเสื้อผ้าจะสูงถึง 3,186 ล้านบาท 
นอกจากน้ี กระแสแฟชัน่รวดเรว็ (Fast Fashion) ในธุรกิจเสือ้ผา้มกีารเตบิโตอย่างรวดเรว็ อนัเน่ืองมาจากปจัจยัหนุนด้าน
ก าลังซื้อ และไลฟ์สไตล์ของผูบ้รโิภครุ่นใหม่ทีนิ่ยมสนิคา้แฟชัน่ทีม่คีวามทนัสมยั และใหค้วามส าคญักับการแต่งกายมากขึน้ 
จึงเป็นโอกาสให้ บริษัท กากันท ์(ประเทศไทย) จ ากัด น าเข้าสนิคา้ตรา Zara มาจ าหน่ายตัง้แต่ปี 2006 ปจัจุบันมรีา้นคา้
ทัง้หมด 11 สาขาทัง้ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวดั แบรนด์ Zara ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากและมีแนวโน้ม
เตบิโตขึน้เรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีส่าขาสยามพารากอนเคยเป็นรา้นทีม่ียอดขายสูงสุดในโลก  (Christopher Swenson. 
2016: Online) แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรยีบเทยีบรายไดข้องรา้นขายเสื้อผา้ Fast Fashion ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 
พบว่ารายไดข้องแบรนด ์Zara อยู่ที ่4,771 พนัล้านบาทซึ่งสูงกว่า      แบรนด ์H&M ซึ่งมรีายได ้4,225 พนัล้านบาท แต่ยงั
ต ่ากว่าแบรนด ์Uniqlo ซึ่งมรีายได ้8,828 พนัล้านบาท (กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพานิชย.์ 2561: ออนไลน์) จงึอาจ
กล่าวไดว้่าในประเทศไทยนัน้ แบรนด ์Zara ไม่ใช่ผูน้ าตลาด Fast Fashion อย่างแทจ้รงิ 
 จะเหน็ไดว้่าธุรกิจแฟชัน่รวดเรว็ (Fast Fashion) สามารถช่วยเพิม่ยอดจ าหน่ายสนิคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ เน่ืองจาก
สามารถผลิตเสื้อผ้าแบบใหม่ออกจ าหน่ายสู่ตลาดผ่านช่องทางต่างๆได้บ่อยครัง้ จึงดึงดูดให้ผู ้บริโภคใช้จ่ายซื้อเสือ้ผา้
บ่อยครัง้ขึน้ ท าใหผู้ป้ระกอบการมยีอดจ าหน่ายสนิคา้เพิม่ขึน้ มผีลก าไร และมฐีานะไดเ้ปรยีบคู่แข่งขนั ดว้ยเหตุน้ี ในปจัจุบนั
การแข่งขนัจงึสูงขึน้ ส่งผลใหม้ผีูป้ระกอบการเกิดขึน้มากมาย ทัง้ตราสนิคา้จากต่างประเทศ ตลอดจนผูป้ระกอบการหน้าใหม่
ที่มีภาพลักษณ์ตราสนิคา้และกลยุทธท์างการตลาดที่แตกต่างกันออกไปเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคสูงสุด 
ส่งผลใหผู้บ้รโิภคเกิดความพงึพอใจซึ่งเป็นการกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเพิม่ความถีใ่นการจบัจ่ายใช้สอยมากยิง่ขึน้ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู ้ว ิจัยต้องการศึกษาเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้า Zara ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีก าลังซื้อสูง และให้ความสนใจและนิยมตราสินค้าจาก
ต่างประเทศมากกว่าผูบ้รโิภคในเขตต่างจงัหวดั อกีทัง้ธุรกิจน าเขา้เสือ้ผา้ตราสนิคา้จากต่างประเทศมกัจะเริม่เปิดสาขาแรก
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นไปทีก่ารศึกษาอทิธพิลของภาพลักษณ์ตราสนิคา้ และความพงึพอใจโดยรวมเป็นส าคัญ 
เน่ืองจากปจัจยัเหล่าน้ีมีความส าคญัอย่างมากต่อธุรกิจแฟชัน่รวดเร็ว (Fast Fashion) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูจ้ัดจ าหน่าย
สินค้าตรา Zara ในประเทศไทยในการน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาภาพลักษณ์ตราสนิคา้
รวมถงึกลยุทธท์างการตลาด เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกิดความพงึพอใจสูงสุดอนัน ามาสู่ความภกัดตี่อตราสนิคา้ และกลายเป็นผูน้ า
ตลาดแฟชัน่รวดเร็ว (Fast Fashion) ในประเทศไทยแทนคู่แข่งขัน นอกจากน้ี ยังเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจ
แฟชัน่รวดเรว็ (Fast Fashion) ตราสนิคา้อื่นๆในประเทศไทย และผูท้ีส่นใจในการน าผลการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการ
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ปรบัปรุงและพฒันาภาพลักษณ์ตราสนิคา้ ตลอดจนการวางแผนกลยุทธท์างการตลาดบรกิารใหด้ยีิ่งขึน้ไป เพื่อสรา้งความ
ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั สามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้รโิภคทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ท าใหผู้บ้รโิภคเกิดความ
พงึพอใจสูงสุด ส่งผลใหธุ้รกิจประสบความส าเรจ็อนัน ามาสู่ผลก าไรทีย่ัง่ยนื และเป็นตราสนิคา้ทีอ่ยู่ในใจผูบ้รโิภคตลอดไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาอทิธพิลของภาพลักษณ์ตราสนิคา้ ไดแ้ก่ ดา้นคุณสมบตั ิดา้นอารมณ์ และดา้นสญัลักษณ์ ทีม่ตี่อความ
ภกัดตี่อตราสนิคา้ Zara ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2. เพื่อศึกษาอทิธพิลของความพงึพอใจ ทีม่ตี่อความภกัดตี่อตราสนิคา้ Zara ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความภักดีต่อตราสนิคา้ Zara ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลักษณะดา้น
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
        

      ตวัแปรอิสระ          ตวัแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยัที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความภกัดตี่อ 
ตราสินค้า Zara  

ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ภาพลกัษณ์ตราสินค้า 

ความพึงพอใจ 
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         ตวัแปรอิสระ              ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคดิในการวจิยัที ่2 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ภาพลักษณ์ตราสินค้าและความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้า Zara ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มลีักษณะทางประชากรศาสตร ์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา
สูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกัน มคีวามภกัดีต่อตราสนิคา้ Zara แตกต่างกัน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคดิและทฤษฎตี่างๆ ตลอดจนงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลมาใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดนิยามศัพทเ์ฉพาะ กรอบแนวคดิ ตลอดจนแบบสอบถามเพื่อการวจิยั ดงัน้ี แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค ผูว้จิยัอา้งองิแนวคดิของศิริวรรณ เสรรีตัน์ (2560: 212) ทีก่ล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตาม
ปจัจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีใ่ช้กันอย่างแพร่หลาย ไดแ้ก่ เพศ อายุ ขนาดครอบครวั รายได ้การศึกษาและอาชีพ ซึ่งใช้ใน
การแยกแยะความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูบ้รโิภค โดยถอืเกณฑจ์ากความตอ้งการของลูกคา้และพฤตกิรรมการใช้ผลิตภณัฑ์
ของลูกคา้ จะสามารถช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ในส่วนของความสมัพนัธร์ะหว่างตัวแปร
อสิระกับตวัแปรตาม ผูว้จิยัอา้งองิแนวคดิของ Eklof and Cassel (2001) ซึ่งพฒันา ECSI Model เพื่อใช้วดัระดบัความพึง
พอใจของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 6 ปจัจัยที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ ความคาดหวังของลูกค้า (Customer 
Expectation) คุณภาพของสินค้าและบริการที่ลูกค้าได้รับ (Perceive Quality) คุณค่าของสินค้าและบริการที่ลูกคา้ไดร้บั 
(Perceive Value) และภาพลักษณ์องคก์รหรอืสนิคา้และบรกิาร (Image) ซึ่งส่งผลต่อ ความพงึพอใจของลูกคา้ (Customer 
Satisfaction) ส่วนปจัจยัทีเ่ป็นผลจากความพงึพอใจของลูกคา้ ไดแ้ก่ ความภกัดใีนสนิคา้และบรกิาร (Customer Loyalty) 
การรอ้งเรยีนจากลูกคา้ (Customer Complaints) โดยในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษาเพียงบางส่วนของ ECSI Model 
เท่านัน้ โดยเน้นศึกษาเกี่ยวกับความภกัดีในสนิคา้และบรกิาร (Customer Loyalty) เป็นหลัก ซึ่งม ี3 ปจัจยัทีส่่งผลกระทบ
โดยตรง ไดแ้ก่ ภาพลักษณ์องคก์รหรอืสนิคา้และบรกิาร (Image) ความพงึพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) และ
การรอ้งเรยีนจากลูกคา้ (Customer Complaints) แต่อย่างไรก็ตาม ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัไม่ไดน้ าปจัจยัดา้นการรอ้งเรยีนจาก
ลูกคา้ (Customer Complaints) มาศึกษาเน่ืองจากขอ้จ ากัดในการท างาน แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสนิคา้ 
ผูว้จิยัอา้งองิแนวคดิของ M. Joseph Sirgy, Don R. Rahtz, และ Laura Portolese (2017) ทีไ่ดส้รุปไวว้่า ภาพลักษณ์ตรา

ความภกัดตี่อตราสินค้า Zara  
ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะดา้นประชากรศาสตร ์
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
5. อาชีพ 
6. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 
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สินค้า หมายถึง มุมมองหรือต าแหน่งของตราสินค้าในใจลูกค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นผลมาจากคุณลักษณะของ
ผลิตภณัฑ ์(Attribute) ทีลู่กคา้สามารถรบัรูไ้ด ้ โดยคุณการรบัรูน้ี้อาจจบัต้องได ้ หรอืจบัตอ้งไม่ไดก้็ได ้ โดยภาพลักษณ์ตรา
สนิคา้ ประกอบดว้ย ดา้นคุณสมบตั ิ(Utilitarian or functional attributes) ดา้นอารมณ์ (Experiential or aesthetic attributes) 
และดา้นสญัลักษณ์ (Value-expressive or symbolic attributes) ทัง้น้ี นักการตลาดทีส่ามารถพัฒนาภาพลักษณ์ตราสินค้า
ให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จะสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งขันได ้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความพงึพอใจโดยรวมของลูกคา้ ผูว้จิยัอา้งองิแนวคดิของ Kotler & Keller (2016: 153) ทีก่ล่าวว่า ความพงึพอใจโดยรวม
เป็นการรบัรูข้องบุคคลต่อการปฎบิตัิงานของผลิตภณัฑ์หรือบรกิารทีส่ ัมพนัธก์ับความคาดหวังของเขา หรอืเป็นความรู้สึก
ของบุคคลว่าพงึพอใจหรอืไม่พึงพอใจ ซึ่งเป็นผลลัพธจ์ากการเปรยีบเทยีบระหว่างการรบัรูใ้นการท างานของผลิตภัณฑ์กับ
ความคาดหวงัของลูกคา้ ประกอบกับแนวคดิของ Kotler & Keller (2016: 47) ทีก่ล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing 
Mix) เป็นปจัจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค เ น่ืองจากเป็นเครื่องมือที่นักการตลาดต้องใช้ร่วมกันอย่างมี
ประสทิธภิาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคเป้าหมาย เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกิดความพงึพอใจสูงสุด และแนวคดิและ
ทฤษฎเีกี่ยวกับความภกัดตี่อตราสนิคา้ ผูว้จิยัอา้งองิแนวคดิของ Zeithaml และคณะ (1999) ทีว่ดัความภกัดขีองผูร้บับรกิาร
จากมาตรวดั Behavioral Intentions Battery ซึ่งธุรกิจบรกิารสามารถน าไปใช้วดัว่าลูกคา้มคีวามจงรกัภกัดกีับองคก์รธุรกิจที่
ใช้บริการอยู่มากน้อยเพียงใด ได้เช่นกัน ประกอบด้วยมิติ  4 มิติ ได้แก่ พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of mouth 
communications) ความตัง้ใจทีจ่ะซื้อ (Purchase intention) ความอ่อนไหวต่อปจัจยัราคา (Price sensitivity) และพฤตกิรรม
การรอ้งเรยีน (Complaining behavior) 
 
วิธีด  าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู ้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าตรา Zara ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยซื้อสนิคา้ตรา Zara ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดก้ าหนดขนาดตวัอย่างและใช้สูตรการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างในกรณีไม่ทราบ
จ านวนประชากร (W.G. Cochran.1977: 428) จากสูตร ก าหนดให้ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ตอ้งการจะสุ่มตวัอย่างเป็น 50% หรือ 
0.50 จากประชากรทัง้หมด ต้องการระดับความเชื่อมัน่ 95% หรือ 0.95 และยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ม
ตัวอย่างได้ 5% หรือ 0.05 ดังนั ้น จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 385 ราย และเพิ่มขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างอกี 15 รายเพื่อใหข้อ้มูลสมบูรณ์มากขึน้ รวมเป็นขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีต่อ้งการทัง้หมด 400 ราย 

วิธีการสุ่มตวัอยา่ง  
ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) โดยก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากร้านคา้ตรา 

Zara ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจ านวนทัง้หมด 8 สาขา ได้แก่ สาขาศูนย์การค้าสยามพารากอน สาขาศูนย์การคา้
เซ็นทรลัเวลิด ์สาขาศูนยก์ารคา้เซ็นทรลัเอม็บาสซี สาขาศูนยก์ารคา้เอม็ควอเทยีร ์สาขาศูนยก์ารคา้เซ็นทรลั ป่ินเกล้า สาขา
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา ลาดพรา้ว สาขาศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์ บางกะปิ และสาขาศูนยก์ารคา้เมกา บางนา จากขนาด
ของกลุ่มตวัอย่างทีต่อ้งการทัง้หมด 400 ราย ท าการก าหนดสดัส่วนกลุ่มตวัอย่างจากรา้นคา้ตรา Zara แต่ละสาขาๆ ละเท่าๆ 
กันเพื่อท าการเก็บตวัอย่าง จะไดก้ลุ่มตวัอย่างสาขาละ 50 ราย 

ขัน้ท่ี 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Accidental Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตาม
ความสะดวก โดยเลือกเก็บข้อมูลจากผูบ้ริโภคที่เคยใช้สนิค้าตรา Zara ที่เต็มใจให้ข้อมูล โดยให้ผู ้ตอบแบบสอบถามเป็น             
ผูก้รอกค าตอบเองในบรเิวณสถานทีท่ีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขัน้ที ่1 จนครบ 400 ราย 
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ผลการวิจยั 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุตัง้แต่ 21-30 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศึกษาสูงสุด ระดับ
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า อาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน รายไดเ้ฉลี่ยตัง้แต่ 20,001-30,000 บาทต่อเดอืน 
 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลักษณ์ของตราสนิคา้ Zara โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลักษณ์ของตราสนิคา้ Zara ดา้นอารมณ์ ดา้นสญัลักษณ์ และดา้น
คุณสมบตัอิยู่ในระดบัด ีโดยเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นจะสามารถวเิคราะหข์อ้มูลได ้ดงัน้ี 
 ภาพลักษณ์ของตราสนิคา้ Zara ดา้นคุณสมบตั ิพบว่า ขอ้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามมคีวามคิดเหน็อยู่ในระดับดีมาก 
คอื วตัถุดบิทีน่ ามาผลิตสนิคา้ตรา Zara มคีุณภาพด ีส่วนขอ้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ สนิคา้
ตรา Zara มคีวามทนทานต่อการใช้งาน สนิคา้ตรา Zara มมีาตรฐานการตดัเยบ็ทีด่ ี และสนิคา้ตรา Zara มกีารออกแบบให้
ง่ายต่อการสวมใส่หรอืใช้งาน 
 ภาพลักษณ์ของตราสินค้า Zara ด้านอารมณ์ พบว่า ข้อที่ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นอยู่ในระดบัดมีาก 
ไดแ้ก่ ท่านรูส้กึภูมฐิาน เมื่อสวมใส่หรอืใช้สนิคา้ตรา Zara และท่านรูส้กึมัน่ใจ เมื่อสวมใส่หรอืใช้สนิคา้ตรา Zara ส่วนขอ้ที่
ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ี ไดแ้ก่ ท่านมคีวามภาคภูมใิจ เมื่อสวมใส่หรอืใช้สนิคา้ตรา Zara และท่าน
รูส้กึมคีวามเป็นผูน้ าดา้นแฟชัน่ เมื่อสวมใส่ หรอืใช้สนิคา้ตรา Zara 
 ภาพลักษณ์ของตราสนิคา้ Zara ดา้นสญัลักษณ์ พบว่า ขอ้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดีมาก 
คือ เมื่อท่านเห็น Logo ดังรูปน้ีแล้ว ท่านสามารถจดจ าได้ว่าเป็นตราสินค้า Zara ส่วนข้อที่ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ เมื่อท่านเห็นค าว่า Zara แล้ว ท่านสามารถจดจ าได้ว่าเป็นตราสินค้าเสื้อผ้าแฟชัน่ที่มีการ
ออกแบบทนัสมยัและมคีวามรวดเรว็ในการออกสนิคา้ใหม่ และเมื่อท่านเหน็รา้นคา้ทีม่ลีักษณะการตกแต่งดงัรูป น้ีแล้ว ท่าน
สามารถจดจ าไดว้่าเป็นรา้นคา้ตรา Zara  
 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจต่อสนิคา้และบรกิารของตราสนิคา้ Zara โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ท่านพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของ
พนักงานในรา้นคา้ของตราสนิคา้ Zara ท่านพงึพอใจต่อกระบวนการต่างๆ ในรา้นคา้ของตราสนิคา้ Zara เช่น การลองสนิคา้ 
การตรวจสอบจ านวนสนิคา้คงเหลอื การช าระเงนิและการใหบ้รกิารหลังการขาย และท่านพงึพอใจต่อ Design ของสนิคา้ตรา 
Zara ส่วนขอ้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ท่านพงึพอใจต่อการตกแต่งภายในรา้นค้าของ
ตราสินคา้ Zara ท่านพึงพอใจต่อคุณภาพของสินคา้ตรา Zara ท่านพึงพอใจต่อการส่งเสริมการตลาดของสินคา้ตรา Zara 
เช่น การจัดลดราคาประจ าปี ท่านพึงพอใจต่อช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ของตรา  Zara ที่มีหลากหลายทัง้ร้านคา้และ
ออนไลน์ และท่านพงึพอใจต่อความรวดเรว็ในการออกสนิคา้ใหม่ของสนิคา้ตรา Zara 
 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามภกัดตี่อตราสนิคา้ Zara อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีผู่ต้อบ
แบบสอบถามมคีวามภกัดอียู่ในระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ท่านจะบอกต่อประสบการณ์ดีๆ  ทีไ่ดร้บัจากการใช้สนิคา้ตรา Zara ให้
ผูอ้ ื่นฟงั ท่านจะกลับมาซื้อสนิคา้ตรา Zara ซ ้าอกี อย่างแน่นอนในอนาคต ท่านยนิยอมทีจ่ะซื้อสนิคา้ตรา Zara แมจ้ะต้อง
จ่ายในราคาทีสู่งกว่าสนิคา้ตราอื่น และหากท่านไดย้นิบุคคลอื่นพูดถงึตราสนิคา้ Zara ในแง่ลบ ท่านยนิดจีะช่วยแก้ต่างให้ 
ส่วนขอ้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามมคีวามภกัดอียู่ในระดับมาก ไดแ้ก่ ท่านจะยงัคงใช้สนิคา้ตรา Zara เหมอืนเดมิแมจ้ะมบีุคคล
อื่นมาแนะน าใหใ้ช้สนิคา้ตราอื่น  
 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ภาพลักษณ์ตราสนิคา้และความพงึพอใจ มอีทิธพิลต่อความภกัดตี่อ
ตราสนิคา้ Zara ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ไดด้งัตารางดา้นล่าง 
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ตาราง 1 แสดงผลการวเิคราะหค์วามภกัดตี่อตราสนิคา้ Zara ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วธิกีารวเิคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในรูปแบบของความถดถอยเชิงเส้นตรง โดยใช้วิธีการเลือก            
ตวัแปรอสิระเขา้สมการถดถอยดว้ยวธิ ีEnter 

 

ตวัแปร B Beta SE t Sig. 
ค่าคงที ่(constant) 1.189 - 0.161 7,376 0.000 
ภาพลักษณ์ของตราสนิคา้ Zara ดา้นคุณสมบตั ิ(X1) 0.067 0.080 0.038 1.763* 0.079 
ภาพลักษณ์ของตราสนิคา้ Zara ดา้นอารมณ์ (X2) 0.382 0.404 0.049 7.734** 0.000 
ภาพลักษณ์ของตราสนิคา้ Zara ดา้นสญัลักษณ์ (X3) -0.028 -0.033 0.035 -0.800 0.424 
ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของตราสินค้า 
Zara (X4) 

0.314 0.345 0.043 7.230** 0.000 

         R =   0.718 Adjusted R2  =  0.510 
          R2 =   0.515 SE  =  0.348 
* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.1 
** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 
 

จากตารางข้างต้น พบว่า ตัวแปรที่สามารถท านายความภักดีต่อตราสินค้า Zara ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร คือ ภาพลักษณ์ของตราสินคา้ Zara ด้านคุณสมบัต ิ(X1) ภาพลักษณ์ของตราสินคา้ Zara ด้านอารมณ์ 
(X2) และความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของตราสินค้า Zara (X4) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.1, 0.01 และ 0.01 
ตามล าดบั ซึ่งตวัแปรทัง้ 3 สามารถท านายความภกัดตี่อตราสนิคา้ Zara ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 
51.0 (Adjusted R2  = 0.510) และสามารถเขียนเป็นสมการท านายความภักดีต่อตราสินค้า Zara ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดด้งัน้ี  

Y   =  1.189  +  0.067 X1*   +  0.382 X2**  -  0.028 X3   + 0.314 X4** 
     (0.079)           (0.000)        (0.000) 
 
 จากสมการสามารถอธบิายผลได ้ดงัน้ี  

ภาพลักษณ์ของตราสินค้า Zara ด้านคุณสมบัติ (X1) มีค่าสัมประสิทธิเ์ท่ากับ 0.067 หมายความว่า หากความ
คิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มตี่อภาพลักษณ์ของตราสนิคา้ Zara ด้านคุณสมบตัิ (X1) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย             
จะส่งผลท าใหค้วามภกัดตี่อตราสนิคา้ Zara ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเพิม่ขึน้ 0.067 หน่วย เมื่อก าหนดใหป้จัจยั
อื่นๆ มคี่าคงที ่
 ภาพลักษณ์ของตราสนิคา้ Zara ดา้นอารมณ์ (X2) มคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากับ 0.382 หมายความว่า หากความคดิเหน็
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อภาพลักษณ์ของตราสนิคา้ Zara ด้านอารมณ์ (X2) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผล              
ท าให้ความภักดีต่อตราสนิค้า Zara ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 0.382 หน่วย เมื่อก าหนดให้ปจัจยัอื่นๆ               
มคี่าคงที ่
 ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของตราสินค้า Zara (X4) มีค่าสัมประสิทธิเ์ท่ากับ 0.314 หมายความว่า               
หากผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต่อสินคา้และบริการของตราสินคา้ Zara (X4) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะ
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ส่งผลท าใหค้วามภกัดตี่อตราสนิคา้ Zara ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพิม่ขึน้ 0.314 หน่วย เมื่อก าหนดใหป้จัจัย
อื่นๆ มคี่าคงที ่
 นอกจากน้ี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกัน มคีวาม
ภกัดตี่อตราสนิคา้ Zara แตกต่างกัน สามารถสรุปผลการวเิคราะหไ์ดด้งัภาพดา้นล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 แสดงผลการวิเครา ะห์ค วามแตกต่ า งขอ ง ร ะดับ ควา มภักดีต่ อต ราสิน ค้า  Zara                                 
จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร ์ดว้ยวธิ ีDecision Tree 

จากภาพข้างต้น พบว่า ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้า Zara                  
ไม่แตกต่างกัน 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาวจิยัเกี่ยวกับ “อทิธพิลของภาพลักษณ์ตราสนิคา้และความพงึพอใจทีม่ตี่อความภกัดตี่อตราสนิคา้ 
Zara ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิราย ผลได ้ดงัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ภาพลักษณ์ตราสนิคา้และความพงึพอใจ มอีทิธพิลต่อความภกัดตี่อตราสนิคา้ Zara ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ภาพลักษณ์ตราสนิคา้ และความพงึพอใจที่มตี่อสนิคา้และบริการ   
มอีทิธพิลต่อความภกัดตี่อตราสนิคา้ Zara ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยเมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
 ภาพลักษณ์ของตราสนิคา้ Zara ด้านคุณสมบัต ิมีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินคา้ Zara ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.1 โดยมีค่าสัมประสิทธิเ์ท่ากับ 0.080 เน่ืองจาก ธุรกิจเสื้อผ้ากลุ่มแฟชัน่
รวดเรว็ (Fast Fashion) นัน้ วตัถุดบิทีน่ ามาผลิตสนิคา้ มาตรฐานการตดัเยบ็ทีด่ ีตลอดจนความความทนทานต่อการใช้งาน
ล้วนเป็นส่วนส าคญัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคเกิดความมัน่ใจในคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร สามารถใส่ไดบ้่อยไม่ช ารุดง่าย คุม้ราคา
ทีจ่่าย ท าใหผู้บ้รโิภคเกิดการซื้อซ ้า บอกต่อ ยอมจ่ายแพงกว่าตราสนิคา้อื่นเพื่อใหไ้ดส้นิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพ และส่งผล
ใหร้ะดบัความภกัดตี่อตราสนิคา้ของผูบ้รโิภคเพิม่สูงขึน้  

ภาพลักษณ์ของตราสินค้า Zara ด้านอารมณ์ มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้า Zara ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิเ์ท่ากับ 0.404 เน่ืองจากในปจัจุบันผู ้บริโภค               
โดยส่วนใหญ่ ไม่ได้ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายโดยค านึงถงึปจัจยัทางดา้นคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ ์เช่น 
วตัถุดบิทีน่ ามาใช้ มาตรฐานการตดัเยบ็รวมไปถงึความทนทานแต่เพยีงอย่างเดยีว ปจัจยัทางดา้นอารมณ์และความรูส้กึถือ



10 
 

ไดว้่าเป็นปจัจยัทีม่คีวามส าคญัเช่นเดยีวกัน เสือ้ผา้ทีต่นเองเลือกใส่ จะตอ้งสามารถสะทอ้นภาพลักษณ์ ฐานะทางสงัคมและ
รูปแบบการด าเนินชีวติ (Lifestyle) ของตนเองดว้ย 
 ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของสิริพร ตันติวชิรฐากูร (2560: 1) ที่ได้ท าการศึกษาวจิัยเรื่อง 
อิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้าและคุณภาพการบริการต่อความจงรักภักดีของลูกค้าเ สื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวจิยัพบว่า ภาพลักษณ์ตราสนิคา้มอีทิธพิลทางบวกต่อความจงรกัภกัดขีองลูกคา้เสือ้ผา้แบรนดยู์
นิโคล่ สอดคล้องกับผลการวจิยัของอคัรว์ชิญ์ เชื้ออารย ์(2556: 1) ทีไ่ดท้ าการศึกษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อความภกัดใีน 
แบรนด ์GREYHOUND ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวจิยัพบว่า ภาพลักษณ์ตราสนิคา้ GREYHOUND 
ของผู้บริโภค มีความสมัพันธก์ับความภักดใีนตราสินคา้ GREYHOUND ในทิศทางเดยีวกัน โดยมีความสัมพนัธใ์นระดบั
ปานกลาง สอดคล้องกับตวัแบบ ECSI (European Consumer Satisfaction Index) (Chitty & et al., 2007) ทีไ่ดอ้ธบิายว่า 
ภาพลักษณ์และความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ตี่อคุณภาพการใหบ้รกิาร มผีลต่อความภกัดขีองลูกคา้ทีม่ีต่อสนิคา้หรือบริษัท
นั้นๆ และนอกจากน้ียังสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับปจัจยัส าคัญที่ส่งผลต่อความจงรักภักดขีองลูกค้าของธรีพันธ์ โล่ห์
ทองค า (2547: ออนไลน์) ทีไ่ดอ้ธบิายว่า ปจัจยัส าคญัทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัดีของลูกคา้นั ้น ประกอบไปดว้ย ความพึง
พอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ภาพลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตสนิคา้ (History with the company) ความเชื่อถอื
และความไวว้างใจ (Trust) และความเชื่อมโยงผูกพนักับอารมณ์ (Emotional bonding) 

ภาพลักษณ์ของตราสนิคา้ Zara ดา้นสญัลักษณ์ ไม่มอีทิธพิลต่อความภกัดตี่อตราสนิคา้ Zara ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก Zara เป็นบรษิัทแรกทีเ่ป็นผูบุ้กเบกิธุรกิจเสือ้ผา้กลุ่มแฟชัน่รวดเรว็ (Fast Fashion) ในประเทศ
ไทย โดยเปิดใหบ้รกิารสาขาแรกทีห่า้งสรรพสนิคา้พารากอนมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 ประกอบกับการทีม่สีาขาเป็นจ านวนมาก
ถึง 11 แห่งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด นอกจากน้ีสญัลักษณ์ทีใ่ช้ยังเป็นชื่อตราสินคา้ ZARA ของตนเองโดยตรง 
ไม่ไดเ้ป็นสญัลักษณ์ทีผู่บ้รโิภคตอ้งตคีวามต่อว่าเป็นตราสนิคา้ของบริษัทใด จงึท าใหต้ราสนิคา้ Zara เป็นทีรู่จ้กัเป็นอย่างดี
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสามารถจดจ าไดว้่าเป็นตราสนิคา้ที่เกี่ยวขอ้งกับเสือ้ผ้าแฟชัน่ ทีม่กีารออกแบบ
ทนัสมยัและมคีวามรวดเรว็ในการออกสนิคา้ ดงันัน้การเพิม่ปจัจยัในส่วนน้ีเขา้ไป จงึไม่ไดส้่งผลท าใหร้ะดบัความภกัดตี่อตรา
สนิคา้ Zara ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเพิม่สูงขึน้แต่อย่างใด 

ความพงึพอใจต่อสนิคา้และบรกิารของตราสนิคา้ Zara มอีทิธพิลต่อความภกัดตี่อตราสนิคา้ Zara ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากับ 0.345 เน่ืองจากความพงึพอใจทีผู่บ้รโิภค
มตี่อสนิคา้และบรกิาร เป็นประสบการณ์ตรงทีผู่บ้รโิภคไดร้บัจากการใช้สนิคา้และบรกิารของตราสนิคา้ ZARA โดยตรง ถา้
ผูบ้รโิภคไดร้บัประสบการณ์ทีด่ ี เป็นไปตามทีต่นเองไดค้าดหวังเอาไวก้็จะส่งผลใหเ้กิดความภกัดตี่อตราสนิคา้ Zara ดา้น
พฤติกรรม น าไปสู่การซื้อซ ้าอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ โดยไม่เปลี่ยนไปใช้บริการกับตราสนิค้าอื่นแมจ้ะมีบุคคลอื่นมา
แนะน าให้ใช้สนิคา้ตราอื่น และเมื่อผูบ้รโิภคเริ่มมัน่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑแ์ละการบริการของตราสนิค้า ZARA ก็จะ
ส่งผลให้เกิดความภักดตี่อตราสินค้า Zara ด้านทัศนคติ น าไปสู่การแนะน าหรือบอกต่อกับบุคคลอื่นๆ ต่อไปในอนาคต 
ตลอดจนช่วยแก้ต่างให ้หากมผีูอ้ ื่นมาพูดถงึตราสนิคา้ Zara ในแง่ลบ 

ซึ่งผลการศึกษาทีไ่ดส้อดคล้องกับผลการวจิยัของจนิตนา สแีสด (2549) ทีไ่ดท้ าการศึกษาวจิยัเรื่องความจงรกัภกัดี
ต่อตราสนิคา้เสือ้ผา้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัดา้นความพงึพอใจของลูกคา้ มผีลต่อ
ความจงรกัภกัดตี่อตราสนิคา้เสื้อผา้ AIIZ อย่างมนัียส าคญั ทีร่ะดบั .05 สอดคล้องกับผลการวจิยัของเสรมิพร อลงกตกิตติ
คุณ (2560) ทีไ่ดท้ าการศึกษาเรื่อง อทิธพิลของค่านิยมทางสงัคม ความพงึพอใจ ความไวเ้น้ือเชื่อใจ ทีม่ผีลต่อการกลับมา
ซื้อสนิคา้ซ ้าทีร่า้นซาร่าของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวจิยัพบว่า ค่านิยมทางสงัคม ความพงึพอใจ และความ
ไว้เน้ือเชื่อใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการซื้อสินคา้ตราซาร่าซ้้า สอดคล้องกับผลการวิจัยของกิตติยา ขวัญใจ ( 2560) ที่ได้
ท าการศึกษาวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจ ความไวว้างใจทีม่ผีลต่อความภกัดใีนการจองหอ้งพกัโรงแรมทางออนไลน์ของลูกค้า
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ในกรุงเทพ มหานคร ซึ่งผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจ และความไวว้างใจมีผลต่อผลต่อความภักดีในการจองหอ้งพกั
โรงแรมทางออนไลน์ของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร อย่างมนัียสาคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยปจัจยัทัง้หมดมอีิทธิพลต่อ
การพยากรณ์อยู่ที ่57.0% สอดคล้องกับผลการวจิยัของมณฑริา ศรดีว้ง (2552) ทีไ่ดท้ าการศึกษาวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจ
และความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าของศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์ในอุตสาหกรรมสินเชื่อรถยนต์ใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการให้บริการ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความจงรักภักดขีองลูกคา้
ธนาคารออมสนิ สอดคล้องกับผลการวจิยัขอธชัพล ใยบวัเทศ (2556) ทีไ่ดท้ าการศึกษาวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจในคุณภาพ
การใหบ้รกิารทีส่่งผลต่อความภกัดขีองลูกคา้บรษิัทหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจ
ในคุณภาพการให้บริการ ส่งผลต่อความภักดีของลูกคา้บริษัทหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับตวัแบบ 
ECSI (European Consumer Satisfaction Index) (Chitty & et al., 2007) ที่ได้อธิบายว่า ภาพลักษณ์ และความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ มีผลต่อความภักดีของลูกคา้ทีม่ีต่อสินค้าหรือบริษัทนัน้ๆ และนอกจากน้ีผลการ
ทดสอบสมมตฐิานทีไ่ด ้ ยงัสอดคล้องกับแนวคดิเกี่ยวกับปจัจยัส าคญัทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ของธีรพนัธ ์ โล่ห์
ทองค า (2547 : ออนไลน์) ทีไ่ดอ้ธบิายว่า ปจัจยัส าคญัทีส่่งผลต่อความจงรักภักดขีองลูกค้านัน้ ประกอบไปดว้ย ความพึง
พอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ภาพลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตสนิคา้ (History with the company) ความเชื่อถอื
และความไวว้างใจ (Trust) และความเชื่อมโยงผูกพนักับอารมณ์ (Emotional bonding) 

นอกจากน้ี จากผลการทดสอบสมมตฐิานยังพบว่า ตัวแปรที่สามารถท านายความภักดีต่อตราสนิค้า Zara ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์ ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ และ 
ภาพลักษณ์ตราสนิคา้ดา้นคุณสมบตั ิซึ่งสามารถท านายความภกัดตี่อตราสนิคา้ Zara ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ไดร้อ้ยละ 51.0 (Adjusted R2 = 0.510) อกีรอ้ยละ 49.0 เป็นผลมาจากตวัแปรอื่นๆ ทีไ่ม่ไดน้ ามาพจิารณา 

สมมติฐานท่ี 2 ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้า Zara แตกต่างกัน ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มลีักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดตี่อตราสินคา้ Zara ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ เน่ืองจากระดบัความภกัดตี่อตราสนิคา้ Zara ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีการ
กระจุกตวัในลักษณะทางประชากรศาสตรแ์ต่ละดา้น เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายของสนิคา้และบรกิารของ Zara เป็นตลาดเน้น
จ านวน (Mass Market) ซึ่งไม่ไดเ้จาะจงกลุ่มลูกคา้เพยีงกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง กล่าวคอื เป็นสนิคา้ทีส่ามารถใช้ไดทุ้กเพศ ทุกวยั 
ทุกสถานะ ทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษาและระดับรา ยได้ ประกอบกับเป็นสินค้ากลุ่ม Fashion ที่กระแสความนิยม
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามช่วงเวลา และมีผู ้จัดจ าหน่ายเสื้อผ้า Fashion หลายรายในตลาดที่จัดจ าหน่ายสนิคา้ใน
ราคาตัง้แต่ต ่าถึงสูงตามก าลังซื้อของผู ้บริโภค ผู ้บริโภคจึงสามารถเลือกซื้อหรือเลือกใช้สินค้าจากผู้ จัดจ าหน่ายเสือ้ผา้ 
Fashion รายอื่นได ้
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

จากการศึกษาวจิยัเรื่อง “อทิธพิลของภาพลักษณ์ตราสนิคา้และความพงึพอใจทีม่ตี่อความภกัดตี่อตราสนิคา้ Zara 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. จากผลการวจิยัเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตราสนิคา้ Zara ดา้นคุณสมบตั ิผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะให้ผูจ้ดัจ าหน่าย
สนิคา้ตรา Zara ในประเทศไทย ควรปรบัปรุงการออกแบบเสือ้ผา้ในคอลเลคชัน่ถดัไป ใหม้คีวามง่ายต่อการสวมใส่หรอืการ
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ใช้งานเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากผลการศึกษาวจิยัครัง้น้ี พบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามความคดิเหน็เกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของตราสนิคา้ Zara ดา้นคุณสมบตั ิในประเดน็ดงักล่าวอยู่ในระดบัทีต่ ่าทีสุ่ด เมื่อเทยีบกับประเดน็อื่นๆ 

2. จากผลการวจิยัเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตราสนิคา้ Zara ดา้นอารมณ์ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะให้ผูจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้
ตรา Zara ในประเทศไทยควรท าการ แก้ไขและปรับปรุงวิธีในการสื่อสารทางการตลาด เพื่อที่จะท าให้ผู ้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายรูส้กึไดว้่าตนเองเป็นผูน้ าดา้นแฟชัน่ทุกครัง้ทีไ่ดส้วมใส่เสือ้ผา้เครื่องแต่งกายตรา Zara โดยอาจมกีารว่าจ้าง
ศิลปิน ดารา หรอืผูม้ชีื่อเสยีงทีก่ลุ่มเป้าหมายของตราสนิคา้ Zara ใหค้วามสนใจ มาช่วยในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
ดว้ยการสวมใส่หรอืเป็นผูใ้ช้ผลิตภณัฑข์องทาง Zara เพื่อเป็นการตอกย ้าความเป็นผูน้ าทางดา้นแฟชัน่ของเสือ้ผา้ตรา Zara 
เน่ืองจากผลการศึกษาวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามความคดิเหน็เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตราสนิคา้ 
Zara ด้านอารมณ์ในประเดน็ดงักล่าวอยู่ในระดบัทีต่ ่าที่สุด เมื่อเทียบกับประเดน็อื่นๆ นอกจากน้ี ผู ้จัดจ าหน่ายสนิคา้ตรา 
Zara ในประเทศไทย สามารถสร้างภาพลักษณ์ด้านอารมณ์ในเชิงบวก ให้เกิดขึ้นกับผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มเป้าหมาย ไดโ้ดยการใหค้วามส าคญักับวธิกีารสื่อสารทางการตลาด ทีต่อ้งสามารถท าใหผู้บ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายรูส้ึกได้
ว่า มีความรู้สึกภูมิฐานทุกครัง้ที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตรา Zara เน่ืองจากผลการศึกษาวิจัยในครัง้น้ี พบว่า 
ผูบ้รโิภคมคีวามความคดิเหน็เกี่ยวกับภาพลักษณ์ดา้นอารมณ์ ในประเดน็ดงักล่าวอยู่ในระดบัทีสู่งทีสุ่ดเมื่อเทยีบกับประเด็น
อื่นๆ ซึ่งการใหค้วามส าคญั รวมไปถงึการแก้ไขและปรบัปรุงในประเดน็ต่างๆ เหล่าน้ี จะช่วยในการเพิม่ระดบัความภกัดีต่อ
ตราสนิคา้ Zara ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไดต้่อไปในอนาคต 

3. จากผลการวจิยัเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตราสนิคา้ Zara ดา้นสญัลักษณ์ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะใหผู้จ้ ัดจ าหน่าย
สนิคา้ตรา Zara ในประเทศไทย ควรปรบัปรุงการออกแบบสาขาแต่ละแห่ง ใหม้เีอกลักษณ์เฉพาะทีเ่หมือนกันในทุกสาขา    
ทัง้การตกแต่ง การจดัวางสนิคา้ รวมไปถงึบรรยากาศภายในรา้น เพื่อทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
จดจ าไดใ้นทนัทวี่าเป็นรา้นคา้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ตรา Zara ถงึแมว้่ายงัไม่ไดเ้หน็ตราสญัลักษณ์ของทาง Zara ก็ตาม เน่ืองจาก
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตราสนิคา้ Zara 
ดา้นสญัลักษณ์ ในประเดน็ดงักล่าวอยู่ในระดบัทีต่ ่าทีสุ่ด เมื่อเทยีบกับประเดน็อื่นๆ 

4. จากผลการวจิยัเกี่ยวกับความพงึพอใจต่อสนิคา้และบรกิารของตราสนิคา้ Zara ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะว่า ถงึแมว้่า 
Zara จะเป็นบริษัทแรกที่เป็นผู ้บุกเบกิธุรกิจเสือ้ผา้กลุ่มแฟชัน่รวดเร็ว (Fast Fashion) ในประเทศไทย และใหญ่อันดบั 1 
ของโลก โดยมกีลยุทธท์ีส่ าคญัคอื การไปศึกษาเทรนดแ์ฟชัน่ต่างๆ บน Run Way ระดบัโลก เพื่อน ามาออกแบบในรูปแบบ
ของตนเอง และใช้เวลาสัน้ที่สุดเพียง 2 สัปดาห์เท่านั ้นในการออกสนิคา้ใหม่ อย่างไรก็ตาม ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะใหผู้จ้ดั
จ าหน่ายสนิคา้ตรา Zara ในประเทศไทยควรมกีารปรบัปรุงระยะเวลาในการออกสนิคา้คอลเลคชัน่ใหม่ ใหม้คีวามรวดเร็ว
มากกว่าทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั และนอกจากน้ีทางบรษิัทยงัควรใหค้วามส าคญักับปจัจยัทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดย
การขยายสาขาเพิม่เตมิในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การขยายสาขาขนาดใหญ่ทีม่สีนิคา้ใหเ้ลือกเป็นจ านวนมาก (Flagship Store) 
ในรูปแบบทีไ่ม่ไดอ้ยู๋ในหา้งสรรพสนิคา้หรอืโครงการต่างๆ (Stand Alone) และการประชาสมัพนัธเ์วปไซตข์องทางตราสนิคา้ 
ZARA ที่มีทัง้ข้อมูลสนิค้าทัง้หมดที่ทางบริษัทจัดจ าหน่าย นอกจากน้ียังสามารถสัง่ซื้อสนิค้าได้ในทนัที ให้เป็นที่รู้จักของ
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ส าหรับการใช้งานบนโทรศัพทม์ือถอืเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต 
นอกจากน้ี ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะใหผู้จ้ดัจ าหน่ายสนิค้าตรา Zara ในประเทศไทย เพิม่ระดบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ตี่อ
สนิคา้และบรกิารของตราสนิคา้ Zara โดยการใหค้วามส าคญักับปจัจยัในเรื่องการให้บรกิารของพนักงาน ควรจดัใหม้ีการ
ฝึกอบรมพนักงาน เพื่อพฒันาทกัษะและปรบัปรุงการใหบ้รกิารในดา้นต่างๆ อย่างต่อเน่ือง พนักงานจะตอ้งมเีขา้ใจเกี่ยวกับ
ตวัสนิคา้ตรา Zara ทีจ่ าหน่าย สามารถใหค้ าแนะน า ตอบค าถาม และแก้ไขปญัหาต่างๆ ทีเ่กิดขึน้กับผูบ้รโิภคทีม่าใช้บรกิาร
ไดเ้ป็นอย่างด ีเพื่อทีจ่ะสามารถสรา้งความประทบัใจและความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ผูบ้รโิภคทีม่าใช้บรกิาร เน่ืองจากผลการ
ศึกษาวจิยัในครัง้น้ี พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในประเดน็ดังกล่าวอยู่ในระดบัทีสู่งที่สุด เมื่อเทยีบกับประเดน็อื่นๆ ซึ่ง
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การใหค้วามส าคญั รวมไปถงึการแก้ไขและปรบัปรุงในประเดน็ต่างๆ เหล่าน้ี จะช่วยในการเพิม่ระดบัความภกัดตี่อตราสนิคา้ 
Zara ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไดต้่อไปในอนาคต 

5. จากผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจัจัยทีม่อี ิทธพิลต่อความภกัดตี่อตราสนิค้า Zara ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะใหผู้บ้รหิารองคก์รตราสนิคา้ Zara ตลอดจนผูป้ระกอบการธุกิจเสือ้ผา้แฟชัน่รวดเร็ว 
(Fast Fashion) ควรลงทุนเพิม่หรอืใหค้วามส าคญัเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินคา้ดา้นอารมณ์ ความพงึพอใจต่อสนิค้าและ
บรกิาร รวมถงึภาพลักษณ์ตราสนิคา้ดา้นคุณสมบตัติามล าดบั เพื่อเพิม่ระดบัความภกัดตี่อตราสนิคา้ ท าใหผู้บ้รโิภคเกิดการ
ซื้อซ ้า บอกต่อ สามารถเพิ่มรายได้และผลก าไรให้กับกิจการได้อย่างยัง่ยืน และกลายเป็นผู้น าตลาดธุรกิจเสื้อผา้แฟชัน่
รวดเร็ว (Fast Fashion) ในที่สุด เน่ืองจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสนิคา้ 
Zara ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ภาพลักษณ์ตราสนิคา้ดา้นอารมณ์ ความพงึพอใจต่อสนิคา้และบรกิาร และ 
ภาพลักษณ์ตราสนิคา้ดา้นคุณสมบตั ิโดยมคี่าสมัประสทิธิ ์คอื 0.404 , 0.345 และ 0.080 ตามล าดบั โดยมนัียส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01, 0.01 และ 0.1 ตามล าดบั ดงันัน้ หากมงีบประมาณจ ากัดอาจไม่คุม้ทีจ่ะลงทุนเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า
ดา้นคุณสมบตัเิน่ืองจากมผีลต่อการเพิ่มระดบัความภกัดตี่อตราสนิคา้ค่อนขา้งน้อย ส่วนปจัจยัทีไ่ม่มอีทิธพิลต่อความภักดี
ต่อตราสนิคา้ Zara ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ภาพลักษณ์ตราสนิคา้ดา้นสญัลักษณ์ ดงันัน้ จงึไม่ควรลงทุน
เพื่อเพิม่ระดบัความระดบัความภกัดตี่อตราสนิคา้ในดา้นน้ี 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
1. จากผลการวเิคราะหก์ารทดสอบสมมตฐิานจากการศึกษาวจิยัในครัง้น้ี พบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทีม่ลีักษณะทางประชากรศาสตรแ์ตกต่างกัน มคีวามภกัดตี่อตราสนิคา้ Zara ไม่แตกต่างกัน อาจกล่าวไดว้่าการศึกษาความ
ภักดีต่อตราสินค้า Zara โดยการแบ่งส่วนตลาดตามหลักประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) อาจไม่มี
ประสทิธภิาพเท่าทีค่วร ในการศึกษาวจิยัครัง้ต่อไป ควรศึกษาโดยการแบ่งส่วนตลาดโดยวธิกีารอื่นๆ ไดแ้ก่ การแบ่งส่วน
ตลาดตามหลักจติวทิยา (Psychographic Segmentation) เช่น การแบ่งตาม Lifestyle หรอื ชนชัน้ทางสงัคม หรอื การแบ่ง
ส่วนตลาดตามพฤตกิรรม (Behavioral Segmentation) เป็นตน้ 

2. ในการศึกษาวจิยัครัง้ต่อไป อาจมกีารจ าแนกระดบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคที่มตี่อสนิคา้และบรกิารของตรา
สินค้า Zara ออกเป็นประเด็นต่างๆ เช่น จ าแนกความพึงพอใจที่มีต่อสินค้าและบริการออกมาโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับ
คุณภาพการใหบ้รกิาร เป็นตน้ 

3. จากการศึกษาวจิยัในครัง้น้ี ใช้วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างจากแบบสอบถามเพยีงอย่างเดียว ดงันัน้ 
เพื่อใหผ้ลการวจิัยในครัง้ต่อไปมคีวามครบถว้นสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ ควรท าการวจิยัเชิงคุณภาพ เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) หรือ การสนทนากลุ่ม (Focus-Group Discussion) เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่แม่นย าและสามารถน า
ผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ไดม้ากยิง่ขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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พรอ้มทัง้ใหค้ าแนะน าเพื่อแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีมคีวามสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่น
ในอนาคต ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณทุกท่านดว้ยความเคารพเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี  
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