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บทคดัย่อ 

 

  การศกึษาคน้ควา้วจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษา คณุคา่ตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ

โดยรวมต่อตราสนิค้า UNIQLO ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื 

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อและสวมใส่เสื้อผ้าสําเร็จรูป UNIQLO จํานวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหวา่ง 30-39 ปี มสีถานภาพโสด/หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู่ มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีอาชพีเป็น

พนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,001-35,000 บาท 

2. ผู้บริโภคส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อ

พจิารณารายดา้นพบวา่ ดา้นสนิทรพัย/์คุณสมบตัอิืน่ๆของตราสนิคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ทีเ่ชือ่มโยงกบัตราสนิคา้ ดา้น

การรบัรูต่้อคุณภาพ ดา้นการรูจ้กัต่อตราสนิคา้ อยูใ่นระดบัด ีและดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้อยู่ในระดบัปานกลาง 

ตามลาํดบั 

3. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ มรีะดบัความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิค้า UNIQLO อยู่ในระดบัมาก เมื่อ

พจิารณารายด้านพบว่า ความพงึพอใจของผู้บรโิภคต่อตราสนิค้า UNIQLO เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสิง่ที่ผู้บรโิภค

คาดหวงัเอาไวใ้นดา้นของการบรกิาร ความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคต่อตราสนิคา้ UNIQLO ความพงึพอใจ

ของผูบ้รโิภคต่อตราสนิคา้ UNIQLO เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีผู่บ้รโิภคคาดหวงัเอาไวใ้นดา้นความคุม้ค่าต่อราคา

ของสนิคา้ และความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อตราสนิคา้ UNIQLO เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีผู่บ้รโิภคคาดหวงัเอาไว้

ในดา้นผลติภณัฑข์องสนิคา้ มรีะดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ 

1. ผู้บริโภคที่มรีะดบัการศึกษาสูงสุดและอาชีพ แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิค้า 

UNIQLO แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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  2. คุณค่าตราสนิคา้ดา้นภาพลกัษณ์ทีเ่ชื่อมโยงกบัตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมต่อ

ตราสนิค้า UNIQLO อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความ สมัพนัธ์ในระดบัสูงและไปในทิศทาง

เดยีวกนั ในดา้นการรูจ้กัต่อตราสนิคา้ ด้านการรบัรูต่้อคุณภาพ ด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้า และดา้นสนิทรพัย์/

คุณสมบตัอิื่นๆ ของตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และไปในทศิทางเดยีวกนั 

 

คาํสาํคญั: คุณค่าตราสนิคา้ ความพงึพอใจโดยรวม ตราสนิคา้ยนิูโค 

 

Abstract 

 

The purpose of this research is to study Brand Equity Relating to consumers’ overall 

satisfaction towards brand UNIQLO in Bangkok Metropolis. The sample in this research is 400 customers 

who have bought and used UNIQLO product. It is conducted by questionnaires as the tool to collect the 

data. The data was statistically analyzed using percentage, mean, standard deviation. The statistical 

hypotheses testing employed t-test, One-way analysis of variance, and Pearson product moment 

correlation coefficient analysis. 

The results are analyzed as follows: 

1. The majority of demographic characteristics in this sample group is female, aged between 

30-39 years old with single / widowed / divorced / separated. The level of education was a bachelor's 

degree, they were employees in private companies with average monthly income of Baht 25,001-35,000.  

2. The brand equity factors, the consumers have opinion towards overall brand equity at good 

level. On the aspect of brand assets, brand association, perceived quality, brand awareness are at good 

level while brand loyalty is at moderate level respectively. 

3. The consumers have an overall satisfaction towards brand UNIQLO at much level. On the 

aspect of consumers’ satisfaction towards brand UNIQLO compared to consumer expectation in the field 

of services, consumers’ overall satisfaction towards brand UNIQLO, consumers’ satisfaction towards 

brand UNIQLO compared to expectation in the field of value of products price and consumers’ 

satisfaction towards brand UNIQLO compared to expectation in the field of products are at much level, 

respectively.       

The results of hypotheses testing are summarized as follows:  

1. The consumers with different in education level and occupation have difference overall 

satisfaction level towards brand UNIQLO at statistical significance of   0.01 levels.  

2. Brand equity factors in the aspect of brand association have relationship with consumers’ 

overall satisfaction towards brand UNIQLO at the statistical significance of 0.01 level. The correlation is 

in the same direction in high level. In term of brand awareness, perceived quality, brand loyalty and 

brand assets have relationship with consumers’ overall satisfaction towards brand UNIQLO at the 

statistically significance level of 0.01. The correlation is in the same direction in moderate level. 
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บทนํา 

ธุรกจิสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มจดัว่าเป็นธุรกจิที่มคีวามสาํคญักบัผูบ้รโิภคเป็นอย่างยิง่เพราะเป็น 1 ใน

ปจัจยั 4 ของทกุคน ปจัจบุนัธรุกจิน้ีกม็กีารขยายตวัและมกีารแขง่ขนักนัมากขึน้ทัง้กลุ่มของผูผ้ลติคนไทยและผูผ้ลติ

จากต่างชาติ มเีสือ้ผ้าที่เป็นตราสนิค้าจากต่างประเทศเขา้มาเปิดสาขาหรอืเปิดร้านใหม่ในประเทศไทยมากขึ้น  

UNIQLO ตราสนิคา้เสือ้ผา้สาํเรจ็รูปจากประเทศญี่ปุ่นกเ็ป็นอกีหน่ึงตราสนิคา้ทีเ่ลอืกเขา้มาลงทุนเปิดสาขาขึน้ใน

ประเทศไทยเชน่กนั  

UNIQLO  เป็นตราสนิคา้ทีม่ผีู้ออกแบบ ผู้ผลติ และผู้คา้ปลกีเสือ้ผา้ลําลองสญัชาตญิี่ปุ่น ของบรษิัท 

Uniqlo Co., Ltd. ในเครอืของบรษิทั ฟาสต์ รเีทลลิง่ หรอื เอฟ็อาร ์(Fast Retailing Co. – FR) ซึง่เป็นบรษิทัคา้

ปลกีชัน้นําของญี่ปุ่นทัง้ในดา้นของยอดขายและผลกําไร โดยเน้นเสือ้ผา้ลําลองภายใต้ปรชัญา “Made for All” มี

สาขารวมทัง้สิน้กวา่ 1,200 สาขาทัว่โลก 

UNIQLO จะขายความธรรมดา เป็นเสือ้ผา้เรยีบๆ แต่เน้นทีก่ารใชง้าน ผา้ดเียีย่มใส่สบาย ราคาไม่แพง

และเน้นชูทีต่วัคุณค่าของตราสนิคา้ ดูมคุีณภาพ ดูทนัสมยั มคีวามเป็นตวัเองและเน้นความสากลเพื่อขายทัว่โลก 

โดยเบือ้งหลงัการทาํงานของ UNIQLO เตม็ไปดว้ยปรชัญาการทํางาน การพฒันาเทคโนโลยแีละการวางแผนการ

ผลติ ไปจนถงึแนวคดิจดัวางตกแต่งหน้ารา้น มกีารควบคุมคุณภาพในทุกกระบวนการดว้ยมาตรฐานญี่ปุ่น ตัง้แต่

วัตถุดิบ การเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีของเน้ือผ้าต่างๆ การป ัน่ด้าย การตัดเย็บทุกขัน้ตอน จนเสร็จสิ้น

กระบวนการ เพือ่ใหไ้ดคุ้ณภาพตามที ่UNIQLO ตอ้งการ  เพือ่การกา้วขึน้สูต่ราสนิคา้เสือ้ผา้ระดบัโลก ซึง่มหีุน้สว่น

มากกวา่ 70 โรงงานและมฐีานการผลติจะอยู่ทีป่ระเทศจนี เวยีดนาม บงักลาเทศ กมัพูชา ไทย หรอืกลุ่มประเทศที่

มคีา่แรงทีพ่อจะแขง่ขนักบัจนีได ้

UNIQLO ไดเ้ปิดสาขาแรกขึน้ในประเทศไทยทีเ่ซน็ทรลัเวลิด ์เมื่อวนัที ่9 กนัยายน 2554 ซึง่เป็นสาขา

ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ โดย UNIQLO ไดเ้ลง็เหน็ภาพรวมของเศรษฐกจิไทยทีเ่ตบิโตเป็นตลาดทีม่ี

ระดบัคา่ครองชพีสงู เป็นประเทศทีต่ลาดเสือ้ผา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในกลุ่มอาเซยีน และตลาดในกลุ่มสนิคา้แฟชัน่ทีม่คีวาม

คกึคกัอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากผูบ้รโิภคไทยในปจัจบุนัใหค้วามสาํคญัต่อกลุ่มแฟชัน่และไลฟ์สไตลม์ากยิ่งขึน้ ซึง่ตรง

กบัคอนเซปตค์วามเป็น UNIQLO ทีข่ายเรือ่งไลฟ์สไตล ์ไมไ่ดเ้น้นเรือ่งดไีซน์อย่างเดยีว ซึง่ปจัจุบนัในประเทศไทย

มจีาํนวนสาขาทัง้หมดถงึ 21 สาขา มโีครงการในอนาคตอกี 16 สาขา และมเีป้าหมายทีจ่ะขยายสาขาในเมอืงไทย

ใหค้รบ 100 สาขาภายในปี 2564 โดยจะมสีดัสว่นรา้น UNIQLO ในกรุงเทพฯ 40% และต่างจงัหวดั 60% โดยการ

บรหิารงานโดยกลุ่มเซน็ทรลั  (ทีม่า : www.positioningmag.com/content/t-shirt และ www.uniqlo.com/th : 20 

สงิหาคม 2557 )  

จะเหน็วา่ภายในระยะเวลาการดาํเนินธรุกจิในเมอืงไทยเพยีง 3 ปี UNIQLO มจีํานวนสาขาเพิ่มขึน้เป็น

จํานวนมากและมกีารสร้างเสริมคุณค่าตราสนิค้าให้เป็นที่รู้จกัยิง่ขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคคนไทย โดยเน้นสื่อสารให้

ผูบ้รโิภครู้ว่า UNIQLO เป็นตราสนิคา้เสือ้ผา้ทีม่เีอกลกัษณ์และสวมใสส่บาย รวมทัง้มกีารจดักจิกรรมการตลาด

มากมาย เพื่อสร้างสสีนัและความแปลกใหม่ให้กบัลูกค้าอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้รโิภคทัง้ในดา้นของผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การส่งเสรมิการตลาด และการบรกิารต่างๆ ให้

ครอบคลุมมากยิง่ขึน้ และเป็นตราสนิคา้ทีค่นไทยหลายคนพดูถงึและเลอืกซือ้สนิคา้ดว้ยความพงึพอใจ  

จากสิง่ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ทาํใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุคา่ตราสนิคา้ใน

ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่การรูจ้กัต่อตราสนิคา้ การรบัรูต่้อคณุภาพ ภาพลกัษณ์ทีเ่ชื่อมโยงกบัตราสนิคา้ ความภกัดต่ีอตรา

สนิคา้ และสนิทรพัย/์คุณสมบตัอิืน่ๆ ของตราสนิคา้ กบัความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO ของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากปจัจุบนักรุงเทพมหานครมจีํานวนสาขาและมผีูบ้รโิภคทีรู่จ้กัและเป็นลูกคา้ของ 

http://www.positioningmag.com/content/t-shirt/%20และ�
http://www.uniqlo.com/th�
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UNIQLO อยูเ่ป็นจาํนวนมาก ซึง่ผลการวจิยัน้ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและการสรา้งคณุคา่ตราสนิคา้ ซึง่เป็น

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือเพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาค้นคว้าสําหรบัผู้ที่สนใจทัว่ไปได้ใช้ประโยชน์ใน

การศกึษาคน้ควา้ต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั         

1. เพื่อศกึษาความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จําแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชพี และ

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

2. เพือ่ศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณค่าตราสนิคา้ไดแ้ก่การรูจ้กัต่อตราสนิคา้ การรบัรูต่้อคุณภาพ 

ภาพลกัษณ์ที่เชื่อมโยงกบัตราสนิค้า ความภกัดีต่อตราสนิค้า และสนิทรพัย์/คุณสมบตัิอื่นๆ ของตราสนิค้า กบั

ความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบด้วย 

1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบง่เป็นดงัน้ี 

1.1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี 

และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

1.2 คุณค่าตราสนิค้า ได้แก่ ด้านการรูจ้กัต่อตราสนิค้า (Brand Awareness) ด้านการรบัรู้ต่อ

คุณภาพ (Perceived Quality) ดา้นภาพลกัษณ์ทีเ่ชื่อมโยงกบัตราสนิคา้ (Brand Association) ดา้นความภกัดต่ีอ

ตราสนิคา้ (Brand Loyalty) และดา้นสนิทรพัย/์คุณสมบตัอิืน่ๆ ของตราสนิคา้ (Brand Assets) 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื ความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO ของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานของการวิจยั 

1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์  ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด 

อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO แตกต่างกนั 

2. คุณค่าตราสนิค้า ไดแ้ก่ การรูจ้กัต่อตราสนิค้า การรบัรูต่้อคุณภาพ ภาพลกัษณ์ทีเ่ชื่อมโยงกบัตรา

สนิค้า ความภกัดีต่อตราสนิค้า และสนิทรพัย์/คุณสมบตัิอื่นๆ ของตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจ

โดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีลกัษณะประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ (2546: 204-207) กล่าว

วา่ลกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชพี โอกาสทางเศรษฐกจิหรอืรายได ้การศกึษา และอายุงาน 

เหล่าน้ีเป็นปจัจยัสว่นบคุคลทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  

แนวคิดและทฤษฎีคณุค่าตราสินค้า อาเคอร ์(David A.Aaker: 1991) กล่าววา่คุณค่าตราสนิคา้นัน้มี

องคป์ระกอบ 5 ส่วนดว้ยกนัคอื 1.การรูจ้กัต่อตราสนิคา้ (Brand Awareness), 2.การรบัรูต่้อคุณภาพ (Perceived 

Quality), 3.ภาพลกัษณ์ที่เชื่องโยงกบัตราสนิค้า(Brand Associations), 4.ความภกัดต่ีอตราสนิค้า (Brand 

Loyalty), 5.สนิทรพัย/์คุณสมบตัอิื่นๆของตราสนิคา้ (Brand Assets) ซึง่องคป์ระกอบทัง้ 5 ส่วนลว้นมคีวามสาํคญั

ในการนําไปสูก่ารสรา้งมลูค่าหรอืคุณค่าใหก้บัตราสนิคา้ ทาํใหผู้บ้รโิภคมองเหน็คุณค่า และมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน

สนิคา้อยา่งด ีมคีวามมัน่ใจในการซือ้สนิคา้ และมคีวามประทบัใจจากการใชส้นิคา้  
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แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ Kotler (2000: 34) กล่าวว่าความพงึพอใจของผูบ้รโิภค หมายถงึ

ความรูส้กึของลกูคา้ทีย่นิดหีรอืผดิหวงั เป็นผลมาจากการทีไ่ดเ้ปรยีบเทยีบคุณสมบตัใินการใชส้นิคา้หรอืบรกิารที่

ลกูคา้รบัรูก้บัความคาดหวงัทีลู่กคา้คาดไว ้โดยลูกคา้ยนิดเีมื่อสนิคา้หรอืบรกิารมคีุณสมบตัทิีส่งูกว่าหรอืเทยีบเท่า

กบัทีค่าดหวงัไว ้และผดิหวงัเมือ่สนิคา้หรอืบรกิารมคีณุสมบตัทิีต่ํ่ากวา่ทีค่าดหวงัไว ้ 

จติตนินัท ์เดชะคุปต์ (2539: 19-20) ทีก่ล่าวว่าความพงึพอใจของผูบ้รโิภคหมายถงึภาวะการแสดงถงึ

ความรูส้กึในทางบวกทีเ่กดิจากการประเมนิเปรยีบเทยีบประสบการณ์การซือ้ การไดร้บับรกิารทีต่รงกบัสิง่ทีลู่กคา้

คาดหวงั หรอืดเีกนิกว่าคาดหวงัของลูกคา้ ในทางตรงกนัขา้ม ความไม่พงึพอใจ หมายถงึภาวะการแสดงออกถึง

ความรูส้กึในทางลบที่เกดิจากการประเมนิเปรยีบเทยีบประสบการณ์การไดร้บับรกิารทีต่ํ่ากว่าความคาดหวงัของ

ลกูคา้  

 

วิธีดาํเนินการศึกษาวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่คยซือ้และสวมใส่เสือ้ผา้สาํเรจ็รูป 

UNIQLO โดยไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั หมายถึงกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่คยซือ้และสวมใส่เสือ้ผา้สาํเรจ็รูป UNIQLO เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน 

ดงันัน้ผู้วิจยัจึงใช้การกําหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างสําหรบักรณีที่ไม่ทราบจํานวน

ประชากรที่แน่นอน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2541: 222-223) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และยอมให้มีความ

คลาดเคลื่อนได ้5% จากสตูรผูว้จิยัไดก้ลุม่ตวัอย่าง 385 คน เพิม่จํานวนตวัอย่างอกี 15 คน ดงันัน้จงึไดก้ลุ่ม

ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเท่ากบั 400 คน  โดยมวีธิกีารสุม่ตวัอย่างดงัน้ี 

 ขัน้ท่ี 1 วธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลอืกกลุ่มเป้าหมายตามทีก่ําหนด 

เพือ่ทาํการศกึษาและแจกแบบสอบถามใหแ้ก่ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้และสวมใสเ่สือ้ผา้สาํเรจ็รปู UNIQLO โดยจะเจาะจง

เลอืกเกบ็ทีร่า้นคา้ UNIQLO ทีต่ัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จากจํานวนทัง้หมด 11 สาขา โดยเจาะจงเลอืกมา

จาํนวน 5 สาขา ไดแ้ก่ 1) UNIQLO สาขาเซน็ทรลัพลาซ่า แกรนด ์พระราม 9  2) UNIQLO สาขาเซน็ทรลัพลาซ่า 

ลาดพรา้ว 3) UNIQLO สาขาเซน็ทรลัเวลิด ์4) UNIQLO สาขาสยามพารากอน 5) UNIQLO สาขาเดอะมอล บาง

กะปิ  

ขัน้ท่ี 2 วธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) เลอืกกลุ่มตวัแทนในสถานทีสุ่่มแบบเจาะจง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร จนครบจํานวน 400 คน ดว้ยการเกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดย

กาํหนดจาํนวนตวัอยา่งในแต่ละสาขาทัง้ 5 สาขาทีสุ่ม่ได ้สาขาละเทา่ๆ กนัคอื 80 ตวัอย่าง  

ขัน้ท่ี 3 วธิกีารสุม่ตวัอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็เฉพาะผู้ที่ให้ความ

ร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามในบรเิวณทีเ่ลอืก ใหค้รบตามจาํนวน  

เครือ่งมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ชุด โดยแบ่งเน้ือหาคําถามออกเป็น 3 ส่วน คอื

ขอ้มลูดา้นลกัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นคุณค่าตราสนิคา้ UNIQLO และดา้นความพงึ

พอใจโดยรวมต่อตราสนิค้า UNIQLO ในการศึกษาวิจยัครัง้น้ี ผู้วิจยัได้สร้างเครื่องมือและขัน้ตอนการสร้าง

เครือ่งมอืหรอืแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึง่ประกอบดว้ยคาํถาม 3 สว่น ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามดา้นลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มีคําถามให้

เลอืกตอบหลายคาํตอบ (Multiple Choice Questions) มจีาํนวน 6 ขอ้ 
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัคุณค่าตราสนิค้า UNIQLO ได้แก่ การรู้จกัต่อตราสนิค้า (Brand 

Awareness) ด้านการรับรู้ต่อคุณภาพ (Perceived Quality) ภาพลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับตราสินค้า (Brand 

Association) ความภักดต่ีอตราสนิค้า (Brand Loyalty) และ สนิทรพัย์/คุณสมบตัิอื่นๆ ของตราสนิค้า (Brand 

Assets) ซึ่งเป็นลักษณะคําถามปลายปิด เป็นแบบสอบถามแบบซีแมนติกดิฟเฟอเรนเชียล (Semantic 

Differential)  มจีาํนวน 27 ขอ้  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิค้า UNIQLO ของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นลกัษณะคําถามปลายปิด เป็นแบบสอบถามแบบซแีมนติกดฟิเฟอเรนเชยีล (Semantic 

Differential) มจีาํนวน 4 ขอ้ 

 

การวิเคราะหข์้อมูล 

 1. การวิเคราะหด้์วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อเป็นการอธบิายใหท้ราบถึง

ลกัษณะขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง โดยสามารถแยกการวเิคราะหต์ามแบบสอบถามไดด้งัน้ี 

 แบบสอบถามสว่นที ่1 เกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้น เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 

ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ใชส้ถติกิารวเิคราะหเ์ชงิพรรณนาคอื การแสดงผลเป็นการ

แจกแจงความถี ่(Frequency) และการหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

 แบบสอบถามสว่นที ่2 เกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้ UNIQLO ใชส้ถติกิารวเิคราะหเ์ชงิพรรณนา คอืการหา

ค่าเฉลีย่ (Mean) และ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

แบบสอบถามส่วนที ่3 เกี่ยวกบัความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิค้า UNIQLO ของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ใช้สถิติการวเิคราะห์เชงิพรรณนาคอื การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

2. การวิเคราะหด้์วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) โดยใชท้ดสอบสมมตฐิาน เพื่อแสดง

ถงึความสมัพนัธข์องตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 สมมตฐิานขอ้ที ่1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์  ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศกึษาสูงสุด อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มคีวามพึงพอใจโดยรวมต่อตราสนิค้า UNIQLO 

แตกต่างกนั ใชส้ถติ ิt-test และ One-Way ANOVA  

 สมมติฐานขอ้ที่ 2 คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ การรูจ้กัต่อตราสนิคา้ การรบัรูต่้อคุณภาพ ภาพลกัษณ์ที่

เชื่อมโยงกบัตราสนิคา้ ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ และสนิทรพัย/์คุณสมบตัิอื่นๆ ของตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธก์บั

ความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใชส้ถติวิเิคราะหส์หสมัพนัธ์

อย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  

 

ผลการวิจยั 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มอีายุ

ระหว่าง 30-39 ปี มสีถานภาพโสด/หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู่ มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีอาชพีเป็น

พนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,001-35,000 บาท 

2. ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณา

รายดา้นพบวา่ ดา้นสนิทรพัย/์คุณสมบตัอิื่นๆของตราสนิคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ทีเ่ชื่อมโยงกบัตราสนิคา้ ดา้นการรบัรู้

ต่อคุณภาพ ด้านการรู้จ ักต่อตราสินค้า อยู่ในระดับดี และด้านความภักดีต่อตราสินค้าอยู่ในระดับปานกลาง 

ตามลาํดบั 
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3. ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ มรีะดบัความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิค้า UNIQLO อยู่ในระดบัมาก เมื่อ

พจิารณารายด้านพบว่า ความพงึพอใจของผู้บรโิภคต่อตราสนิค้า UNIQLO เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสิง่ที่ผู้บรโิภค

คาดหวงัเอาไวใ้นดา้นของการบรกิาร ความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคต่อตราสนิคา้ UNIQLO ความพงึพอใจ

ของผูบ้รโิภคต่อตราสนิคา้ UNIQLO เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีผู่บ้รโิภคคาดหวงัเอาไวใ้นดา้นความคุม้ค่าต่อราคา

ของสนิคา้ และความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อตราสนิคา้ UNIQLO เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีผู่บ้รโิภคคาดหวงัเอาไว้

ในดา้นผลติภณัฑข์องสนิคา้ มรีะดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 

4. ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสูงสุดและอาชพี แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิค้า 

UNIQLO แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

5. คุณค่าตราสนิคา้ดา้นภาพลกัษณ์ทีเ่ชือ่มโยงกบัตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวม

ต่อตราสนิค้า UNIQLO อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวาม สมัพนัธใ์นระดบัสูงและไปในทศิทาง

เดยีวกนั ในดา้นการรูจ้กัต่อตราสนิคา้ ด้านการรบัรูต่้อคุณภาพ ด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้า และดา้นสนิทรพัย์/

คุณสมบตัอิื่นๆ ของตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และไปในทศิทางเดยีวกนั 
 

สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 

 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์  ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมต่อตราสนิค้า UNIQLO 

แตกต่างกนั พบว่า 

 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO ไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากปจัจุบนัผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ทัง้เพศชายและเพศหญงิต่างกใ็หค้วามสาํคญั

กบัการแต่งกาย และเมื่อ UNIQLO มสีนิคา้ทีห่ลากหลายทัง้สาํหรบัเพศชายและเพศหญงิ ทําใหผู้บ้รโิภคทัง้เพศ

ชายและเพศหญงิสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้รงตามความตอ้งการ จงึสง่ผลทาํใหผู้บ้รโิภคทัง้เพศชายและเพศหญงิ 

มคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิค้า UNIQLO ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของสุภาภรณ์ พลนิกร 

(2548: 86) ทีว่า่ชายและหญงิในปจัจุบนัสว่นใหญ่มคีวามสามารถพึง่พาตนเองไดใ้นระดบัใกลเ้คยีงกนั และทําใหม้ี

การบรโิภคสนิค้าหรอืการบรกิารที่คล้ายคลึงกนัด้วย และสอดคล้องกบังานวจิยัของ วฒันะ อ่องลํายอง (2548) 

ศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิค้า “ชารป์” เครื่องมอืทางการตลาด ความพงึพอใจโดยรวม และพฤตกิรรมการซื้อเตา

ไมโครเวฟชารป์ของผูซ้ือ้ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ เพศหญงิและเพศชายมคีวามพงึพอใจโดยรวม

ในการซือ้เตาไมโครเวปชารป์ของผูซ้ือ้ไมแ่ตกต่างกนั  

ผู้บริโภคท่ีมีช่วงอายุ แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิค้า UNIQLO ไม่แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากผูบ้รโิภคทกุชว่งอายตุ่างกต็อ้งการสิง่ทีด่ทีีส่ดุใหก้บัตวัเอง และเมือ่ 

UNIQLO มสีนิคา้ทีห่ลากหลาย ทัง้สาํหรบัเดก็ วยัรุ่น  ผูใ้หญ่ และเป็นสนิคา้ทีเ่น้นคุณภาพสงูไดม้าตรฐานในสไตน์

ญี่ปุ่น เน้ือผา้ดเียีย่ม ใส่สบาย ภายใต้คอนเซป็ต์ Made for All คอืต้องการสื่อว่าเสือ้ผา้ทีผ่ลติสรา้งมาเพื่อทุกคน 

ใครๆ กส็ามารถเป็นลกูคา้ UNIQLO ไดท้ัง้นัน้ จงึส่งผลทําใหผู้บ้รโิภคทุกช่วงอายุมคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อตรา

สนิคา้ UNIQLO ทีไ่ม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนัญญา หริญัยบตัร (2556) ศกึษาเรื่องรูปแบบ

การดาํเนินชวีติและความพงึพอใจโดยรวมทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแชทผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที่

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้รโิภคทีม่อีายแุตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารแชท

ผา่นโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารแชทผา่นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่(ครัง้ต่อวนั) ไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมต่อตราสินค้า UNIQLO ไม่

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจาก UNIQLO มสีนิคา้ทีห่ลากหลาย เช่นเสือ้ผา้สาํหรบั

เดก็ วยัรุ่น ผูใ้หญ่ และมใีหเ้ลอืกทัง้สาํหรบัเพศหญงิและเพศชาย จงึเหมาะสาํหรบัการทีผู่บ้รโิภคมาเลอืกซือ้คน

เดยีว ซือ้เป็นกลุ่ม หรอืแมก้ระทัง่การเลอืกซื้อสาํหรบัทัง้ครอบครวั ทําใหถ้งึแมว้่าผูบ้รโิภคจะมสีถานภาพสมรสที่

แตกต่างกนัไป เช่น โสด หรอืมคีรอบครวั กส็ามารถมาเลอืกซือ้สนิคา้ที ่UNIQLO ได ้และประกอบกบั UNIQLO 

ผลติสนิค้าที่ดมีีคุณภาพและมีการบริการที่ด ีจึงส่งผลทําให้ผู้บรโิภคทุกๆ สถานภาพสมรสที่เคยใช้และสวมใส่

เสือ้ผา้ UNIQLO มคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO ทีไ่ม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

ไกรศร ีอุปถมัชาต ิ(2557) ศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อการใช้

บรกิารเครอืขา่ย เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมี

ความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร เครอืขา่ยเอไอเอสไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO ไม่

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจาก UNIQLO ผลติสนิคา้ทีเ่น้นเรื่องคุณภาพและการใช้

งานเป็นหลกั จงึทาํใหผู้บ้รโิภครบัรูไ้ดถ้งึความคุม้ค่าของสนิคา้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัราคา และ UNIQLO ยงัมกีารจดั 

“SPECIAL OFFER” สนิค้าราคาพเิศษประจําสปัดาห์ในทุกๆ สปัดาห์เพื่อเป็นการส่งเสรมิการตลาดและช่วย

ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคเพิม่มากขึน้ ทําใหผู้บ้รโิภคถงึแมว้่าจะมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั ก็

สามารถเป็นลูกคา้ของ UNIQLO ได ้ จงึส่งผลทําใหผู้บ้รโิภคมคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO ไม่

แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไกรศรี อุปถัมชาติ (2557) ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้า ที่มี

ความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้บริการเครือข่าย เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารเครอืข่าย เอไอ

เอส ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   

ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาสูงสุด แตกต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวมต่อตราสนิค้า UNIQLO 

แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 จากผลการวจิยัพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดบัการศกึษาสูงกว่า

ปรญิญาตรมีคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO มากทีส่ดุ เมื่อเทยีบกบัผูบ้รโิภคทีจ่บการศกึษาในระดบั

อื่นๆ เน่ืองจากการเลอืกซือ้เสือ้ผา้ของผูบ้รโิภคกลุ่มทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมกัจะเน้นเลอืกซือ้โดย

เน้นที่คุณภาพและความคุม้ค่าเป็นหลกัสาํคญั ซึง่สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ทางธุรกจิของ UNIQLO ทีม่คีวามมุ่งมัน่

ตัง้ใจ เพื่อใหผู้บ้รโิภคไดส้วมเครื่องแต่งกายลาํลองทีม่คีุณภาพดใีนราคาทีเ่หมาะสม โดยควบคุมกระบวนการตัง้แต่

การวางแผนการผลติ การจดัซือ้วตัถุดบิทีด่ ีการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ และการควบคุมการผลติในทุกๆ 

ขัน้ตอน เพื่อการผลิตเสื้อผ้าที่มีประสทิธิภาพได้คุณภาพและสวมใส่สบายเพื่อให้สนิค้าเป็นที่พึงพอใจสําหรับ

ผู้บรโิภคมากที่สุด ด้วยสาเหตุน้ีช่วยส่งผลทําให้ผู้บรโิภคกลุ่มน้ีมคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิค้า UNIQLO 

มากกว่ากลุม่อื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 204-207) ที่ว่า การศกึษา 

(Education) ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีมากกว่าผู้ที่มีการศกึษาตํ่า และ

สอดคล้องกบังานวิจยัของ ปรียานุช วีระรกัษ์เดชา (2556) ศึกษาเรื่องคุณค่าตราสนิค้าที่มีความสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการซื้อและความพงึพอใจในผลติภณัฑ์ของ H&M ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั

พบวา่ ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M แตกต่างกนัในดา้นคา่ใชจ้า่ยใน

การซือ้ผลติภณัฑ ์H&M โดยเฉลีย่ (บาท/ครัง้) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวมต่อตราสินค้า UNIQLO แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จากผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มคีวามพงึ

พอใจโดยรวมต่อตราสนิค้า UNIQLO มากที่สุด เน่ืองจากผู้บริโภคที่มีอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน มกัจะให้



9 

 

ความสาํคญักบัภาพลกัษณ์ของตนเอง ชอบการแต่งกายใหดู้ดเีพื่อเสรมิสรา้งบุคลคิภาพใหก้บัตนเอง เป็นกลุ่มทีม่ี

การตดัสนิใจในการซือ้เสือ้ผา้ไดง้า่ยและบอ่ยมากกวา่ผูบ้รโิภคอาชพีอืน่ๆ และสนิคา้ UNIQLO มรีาคาสมเหตุสมผล 

เหมาะกบัพนกังานบรษิทัเอกชนทีม่รีายไดไ้ม่สงูนัก จงึอาจส่งผลทําใหลู้กคา้ส่วนใหญ่ของ UNIQLO เป็นผูบ้รโิภค

กลุ่มน้ี และเมื่อประกอบกบัความตัง้ใจผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพดทีีม่รีาคาเหมาะสมและการบรกิารทีด่ขีอง UNIQLO 

จงึสง่ผลทาํใหผู้บ้รโิภคกลุ่มน้ีมคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีอื่นๆ ซึง่

สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 204-207) ทีว่า่ อาชพี (Occupation) อาชพีของแต่ละ

บุคคลจะนําไปสูค่วามจาํเป็นและความต้องการสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั เช่นขา้ราชการจะซือ้ชุดทํางานและ

สนิคา้ทีจ่าํเป็น และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัธภรณ์ พฒันธติกิานต ์(2557) ศกึษาเรื่องปจัจยัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ยี่ห้อหน่ึงของประเทศสเปนของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ยีห่อ้หน่ึงของ

ประเทศสเปน ดา้นจาํนวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้แต่ละครัง้แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  
 

สมมติฐานท่ี 2 คุณค่าตราสนิค้า ไดแ้ก่ การรู้จกัต่อตราสนิค้า การรบัรู้ต่อคุณภาพ ภาพลกัษณ์ที่

เชื่อมโยงกบัตราสนิคา้ ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ และสนิทรพัย/์คุณสมบตัิอื่นๆ ของตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธก์บั

ความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

คณุค่าตราสินค้าโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนัในระดบัสงู กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภครบัรูถ้งึคุณค่าตราสนิคา้โดยรวมมากขึน้จะทําใหม้คีวามพงึพอใจโดยรวม

ต่อตราสนิคา้ UNIQLO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเพิม่ขึน้ ในระดบัสงู เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า

คณุคา่ตราสนิคา้ดา้นภาพลกัษณ์ทีเ่ชือ่มโยงกบัตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธม์ากทีส่ดุ รองลงมาไดแ้ก่ คุณค่าตราสนิคา้

ดา้นการรบัรูต่้อคุณภาพ คุณค่าตราสนิคา้ดา้นการรูจ้กัต่อตราสนิคา้ คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 

และสนิทรพัย/์คุณสมบตัอิืน่ๆ ของตราสนิคา้ ตามลาํดบั  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

คุณค่าตราสินค้าด้านการรู้จกัตราสินค้า มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิค้า 

UNIQLO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไป

ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภครบัรูถ้งึคณุคา่ตราสนิคา้ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้มากขึน้จะ

ทําใหม้คีวามพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเพิม่ขึน้ ในระดบัปาน

กลาง เน่ืองจากการที่ผู้บรโิภครู้จกัตราของสนิค้า นับว่าเป็นบนัไดขัน้แรกที่จะนําไปสู่การรบัรู้เกี่ยวกบั ลกัษณะ

รปูแบบ ดไีซด ์คุณสมบตัคิุณประโยชน์ ซึง่ทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิความรูใ้นสนิคา้และจะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความคุน้เคย

ทีม่ต่ีอตราสนิคา้ สง่ผลทาํใหผู้บ้รโิภคนึกถงึและจดจาํได ้ซึง่หากผูบ้รโิภคมแีนวโน้มรูจ้กัตราสนิคา้มากขึน้ และมี

ความรู้สกึในทางบวก กจ็ะส่งผลทําใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจต่อตราสนิคา้นัน้เพิม่ขึน้ด้วย ซึง่ UNIQLO กม็ี

วธิกีารทีท่าํใหต้ราสนิคา้เป็นทีรู่จ้กั เชน่การใชโ้ลโกต้ราสนิคา้เป็นสแีดงสดทาํใหด้โูดดเด่นสะดุดตาแก่ผูพ้บเหน็ และ 

UNIQLO ยงัมีการใช้สื่อโฆษณาที่หลากหลายเช่นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านทางใบปลวิโฆษณา เว๊ปไซต ์

นิตยสาร สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น LINE, FACEBOOK หนังสอืพมิพ ์ป้ายโฆษณาตามสถานทีต่่างๆ และ UNIQLO 

ยงัมรีปูแบบการจดัตกแต่งรา้นใหม้จีดุเด่นโดยมขีนาดพืน้ทีข่องรา้นทีก่วา้งขวาง ใหส้ามารถแสดงสนิคา้ไดท้กุขนาด

ทกุแบบ เพือ่ใหล้กูคา้สามารถมองหาสนิคา้ไดด้ว้ยตวัเอง รวมทัง้การใชพ้รเีซน็เตอรค์ูใ่หมอ่ย่าง “เจมส-์จริายุ ตัง้ศรี

สขุ และ เบลล่า-ราณี แคมเปน” ซึง่เป็นนกัแสดงทีม่ชีือ่เสยีงอยูใ่นขณะน้ี เพือ่เป็นการสรา้งการรูจ้กัและการรบัรูต้รา

สนิคา้ใหแ้ขง็แกร่งมากยิง่ขึน้ และเมือ่ผูบ้รโิภคเกดิการรบัรูต้ราสนิคา้ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้มากขึน้กจ็ะส่งผลทําให้

มคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO เพิ่มขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Aaker (1991) กล่าวว่าการ

รูจ้กัตราสนิคา้เป็นปจัจยัทีช่ีใ้หเ้หน็ถงึความแขง็แกร่งของตราสนิคา้ในใจของผูบ้รโิภคอนัเป็นสญัญาณทีแ่สดงถงึ
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โอกาสทีจ่ะตดัสนิใจใชส้นิคา้ของตราสนิคา้นัน้โดยตรง การรบัรูต่้อตราสนิคา้แบ่งเป็นหลายระดบัไดแ้ก่ 1.การรูจ้กั 

(Recognition) สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความคุน้เคยทีม่ต่ีอตราสนิคา้ ผูบ้รโิภคมแีนวโน้มรูจ้กัตราสนิคา้ทีส่รา้งความรูส้กึ

ในทางบวก ดงันัน้เมื่อไรกต็ามทีต่้องตดัสนิใจซือ้ ตราทีส่รา้งความรูจ้กัไดม้ากกว่าย่อมมโีอกาสถูกเลอืกซือ้สงูกว่า 

2.การจดจาํตราสนิคา้ (Recall)  3.อนัดบัในใจของผูบ้รโิภค (Top of Mind) เกดิจากความสามารถในการสรา้งการ

รบัรู้ เช่นการสร้างการรบัรู้จากคุณภาพของสนิค้า หรอืการส่งเสรมิการตลาดผ่านกจิกรรมต่างๆ 4.การมอีํานาจ

ครอบงําใจผู้บรโิภค (To Dominant) ส่งผลใหร้ะดบัการรบัรู้ตราสนิค้าสูงอย่างไม่มขีดีจาํกดั และสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ ไกรศร ีอุปถมัชาติ (2557) ศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิค้า ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของ

ผูบ้รโิภคต่อการใชบ้รกิารเครอืข่าย เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า การรู้จกัตราสนิค้า มี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อการใชบ้รกิารเครอืขา่ย เอไอเอสอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01   

 คณุค่าตราสินค้าด้านการรบัรูต่้อคณุภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิค้า 

UNIQLO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไป

ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภครบัรูถ้งึคณุคา่ตราสนิคา้ดา้นการรบัรูต่้อคุณภาพมากขึน้

จะทาํใหม้คีวามพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเพิม่ขึน้ ในระดบัปาน

กลาง เน่ืองจากหากผู้บริโภคมีความรู้สึกทางบวก จากการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าและบริการ ที่ตรงหรือ

เหนือกว่าความคาดหวงัของผู้บรโิภค กจ็ะส่งผลทําให้ผู้บริโภคเกดิความพงึพอใจต่อตราสนิค้าเพิม่ขึน้ด้วย ซึ่ง 

UNIQLO กพ็ยายามทาํใหผู้บ้รโิภครบัรูถ้งึคุณภาพของตราสนิคา้โดยการมุง่เน้นผลติสนิคา้ทีม่คีณุภาพไดม้าตรฐาน

ในสไตลญ์ีปุ่น่ สวมใสส่บาย สนิคา้มคีวามประณีตในการตดัเยบ็ และมคีวามคงทนในการใชง้าน รวมทัง้มกีารคดิคน้

นวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อเพิม่คุณลกัษณะพเิศษใหก้บัเสือ้ผา้ และ UNIQLO ยงัพยายามสรา้งการบรกิาร

ทีด่เีพือ่ใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจมากทีส่ดุ เชน่มบีรกิารรบัคนืหรอืเปลีย่นสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่พอใจในสนิคา้

ของ UNIQLO  มกีารปลกูฝงัใหพ้นกังานทุกคนมอีธัยาศยัทีด่ ีมคีวามสุภาพ ความกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร มี

การกล่าวทกัทายลกูคา้อยูเ่สมอ และพนกังานขายของ UNIQLO จะตอ้งมคีวามรูแ้ละสามารถใหค้าํแนะนํากบัลกูคา้

ได ้ เพราะ UNIQLO เชื่อว่าการใหบ้รกิารหน้ารา้นเป็น Contact Point สาํคญัทีใ่หป้ระสบการณ์ตรงแก่ลกูคา้ และ

เมือ่ผูบ้รโิภคสามารถรบัรูถ้งึคุณค่าตราสนิคา้ดา้นการรบัรูต่้อคณุภาพของตราสนิคา้ UNIQLO มากขึน้ กจ็ะสง่ผลทาํ

ให้ผู้บรโิภคเกดิความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิค้า UNIQLO เพิม่ขึน้ด้วย ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Aaker 

(1991) กล่าวว่าคุณภาพทีถู่กรบัรู ้หรอืความซาบซึง้ถงึคุณภาพของสนิคา้ หมายถงึ การทีผู่บ้รโิภครบัรูถ้งึคุณภาพ

ของสนิคา้หรอืบรกิารแลว้เกดิความประทบัใจในสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ เมื่อผูบ้รโิภคเกดิความซาบซึง้ แลว้ผูบ้รโิภค

ย่อมใหค้วามสาํคญักบัสนิคา้ยีห่อ้นัน้ๆ สนิคา้หรอืบรกิารทีผู่บ้รโิภคเกดิความซาบซึง้ จะไดร้บัผลประโยชน์หลาย

ประการคอื 1.เป็นเหตุผลทําใหซ้ือ้สนิคา้ (Reason-to-Buy) 2.ทาํใหส้นิคา้มตีําแหน่งทีม่ ัน่คง (Strong Position) 3.

ราคาสนิคา้อยู่ในระดบัสงู (A Price Premium) 4.ช่องทางการจดัจําหน่ายทีน่่าสนใจ (Channel Member Interest)  

5.ทาํใหส้ามารถขยายสายผลติภณัฑ ์(Brand Extension) และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไกรศร ีอุปถมัชาต ิ(2557) 

ศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อการใชบ้รกิารเครอืข่าย เอไอเอส 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า คุณภาพการรบัรูม้คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อการ

ใชบ้รกิารเครอืขา่ย เอไอเอสอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 

คุณค่าตราสินค้าด้านภาพลกัษณ์ท่ีเช่ือมโยงกบัตราสินค้า มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจ

โดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมี

ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภครบัรูถ้งึคุณค่าตราสนิคา้ดา้นภาพลกัษณ์ที่

เชื่อมโยงกบัตราสนิค้ามากขึ้น จะทําให้มีความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิค้า UNIQLO ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครเพิม่ขึ้นในระดับสูง เน่ืองจากหากผู้บริโภคสามารถเชื่อมโยงภาพลักษณ์กับตราสินค้า                 
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ในเรื่องต่างๆ ได้ กจ็ะทําให้ผู้บรโิภคเขา้ใจในสนิค้าดยีิง่ขึน้ และหากมกีารระบุบางสิง่บางอย่างที่ดขีองสนิค้าให้

ผูบ้รโิภครบัรู้ กจ็ะทําใหผู้้บรโิภคเกดิทศันคติหรอืความรู้สกึทีด่ต่ีอสนิค้านัน้ๆ ซึ่งจะช่วยส่งผลทําให้ผู้บรโิภคเกดิ

ความพึงพอใจต่อตราสินค้าเพิม่ขึ้นด้วย โดย UNIQLO ก็มีลักษณะเด่นที่ดีในหลายๆ ด้าน ที่สามารถนํามา

เชื่อมโยงกบัตราสนิคา้และทําใหผู้บ้รโิภคนึกถงึ เช่นนึกถงึตราสนิคา้ UNIQLO เมื่อนึกถงึเสือ้ผา้ทีม่คีวามสบายใน

การสวมใส่ เมื่อนึกถึงเสือ้ผา้ที่มคีวามเรยีบง่ายไม่เน้นแฟชัน่แต่เน้นการใชง้านเป็นหลกัและสรา้งสรรคข์ึน้เพื่อทุก

คน เมือ่นึกถงึแบรนดเ์สือ้ผา้ทีม่าจากประเทศญีปุ่่น เมื่อนึกถงึเสือ้ผา้ทีม่คีุณภาพดเียีย่มและมรีาคาคุม้ค่ากบัสนิคา้ 

และเมื่อผูบ้รโิภคเกดิการรบัรูถ้งึคุณค่าตราสนิคา้ดา้นภาพลกัษณ์ทีเ่ชื่อมโยงกบัตราสนิคา้มากขึน้ จะทําใหม้คีวาม

พงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO เพิ่มมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Aaker (1991) กล่าวว่าการสรา้ง

ปจัจยัเชื่อมโยงกบัตราสนิคา้ (Brand Association) คอืการสรา้งสิง่เชื่อมโยงทําให้ผูบ้รโิภคเขา้ใจในผลติภณัฑ์ดี

ยิง่ขึน้ ซึง่ก่อใหเ้กดิประโยชน์คอื สรา้งความโดดเด่นของสนิคา้ เป็นเหตุผลทีท่าํใหผู้บ้รโิภคซือ้สนิคา้ ทาํใหผู้บ้รโิภค

เกิดทศันคติหรือความรู้สกึที่ดี และเป็นจุดเริ ่มต้นของการขยายตราสนิค้า โดยวิธีการสร้างปจัจยัเชื่อมโยงกบั

ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย การนําเอาคุณลกัษณะเด่นของสนิค้า ผลประโยชน์จากการใช้สนิค้า ราคาของสนิค้า 

วธิกีารใช้สนิค้า การเชื่อมโยงลูกค้ากบัสนิค้า บุคลกิภาพของลูกค้า คุณสมบตัิของคู่แข่งขนั และแหล่งผลติของ

สนิคา้ เพือ่นํามาเป็นปจัจยัในการกาํหนดตาํแหน่งหรอืจดุยนืของผลติภณัฑ ์และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไกรศร ี

อุปถมัชาต ิ(2557) ศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อการใชบ้รกิาร

เครอืขา่ย เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ความผูกพนักบัตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัความ

พงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อการใชบ้รกิารเครอืขา่ย เอไอเอสอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 

คณุค่าตราสินค้าด้านความภกัดีต่อตราสินค้า มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจโดยรวมต่อตรา

สนิคา้ UNIQLO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถ้าผู้บรโิภครบัรูถ้งึคุณค่าตราสนิค้าดา้นความภกัดต่ีอตรา

สนิคา้มากขึน้จะทาํใหม้คีวามพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเพิม่ขึน้

ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากเมื่อผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจในตราสนิค้า UNIQLO อนัเน่ืองจากปจัจยัทางด้าน

ต่างๆ ที ่UNIQLO ตัง้ใจทาํมาเพื่อตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทัง้ดา้นคุณภาพของสนิคา้และการบรกิาร 

กจ็ะสง่ผลทําใหผู้บ้รโิภคเกดิความรกัและศรทัธาในตราสนิคา้ ทําใหผู้บ้รโิภคมคีวามรูส้กึคุน้เคยและผูกพนัจนเกดิ

เป็นความซือ่สตัยท์ีม่ต่ีอตราสนิคา้ UNIQLO และเมื่อผูบ้รโิภคเกดิความซื่อสตัยแ์ละภกัดต่ีอตราสนิคา้ กอ็าจมกีาร

แสดงออกมาในหลากหลายรูปแบบเช่น การบอกต่อสิง่ทีด่ีๆ  เกี่ยวกบัตราสนิคา้ UNIQLO ใหก้บับุคคลอื่นทราบ

เพือ่ชกัชวนใหม้าซือ้เสือ้ผา้UNIQLO ผูบ้รโิภคมคีวามรูส้กึภูมใิจทีไ่ดส้วมใสเ่สือ้ผา้UNIQLO  ทุกครัง้ทีจ่ะซือ้เสือ้ผา้

สาํเรจ็รปูกจ็ะตัง้ใจเลอืกซือ้เสือ้ผา้UNIQLO และมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้ซํ้าแมว้่าราคาจะสงูขึน้ เป็นต้น และเมื่อผูบ้รโิภค

เกดิการรบัรู้ถึงคุณค่าตราสนิค้าด้านความภกัดีต่อตราสนิค้ามากขึน้ กจ็ะทําให้มคีวามพึงพอใจโดยรวมต่อตรา

สนิค้า UNIQLO เพิ่มมากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Aaker (1991) กล่าวว่า ความภกัดต่ีอตราสนิค้าเป็น

ปจัจยัหลกั ทีบ่ง่บอกถงึโอกาสของตราสนิคา้ทีถ่กูซือ้หรอืขายเพราะทาํใหท้ราบถงึความคาดหวงัทีจ่ะมต่ีอยอดขาย

และกําไรของตราสนิค้าในอนาคตได้ เน่ืองจากหากผู้บรโิภคมคีวามภกัดต่ีอตราสนิค้า กจ็ะไม่เปลี่ยนไปใช้ตรา

สนิคา้อื่น แมต้ราสนิคา้ทีภ่กัดอียู่จะขึน้ราคาหรอืเปลีย่นแปลงคุณสมบตัขิองสนิคา้ โดยมวีธิกีารสรา้งความซื่อสตัย์

ต่อตราสนิคา้ดงัน้ีคอื ปฏบิตัต่ิอลูกคา้อย่างถูกต้อง ใกลช้ดิลูกคา้ ตรวจสอบระดบัความพงึพอใจของลูกคา้อยู่เสมอ 

ทาํใหล้กูคา้รบัรูถ้งึตน้ทุนในการเปลีย่นตราสนิคา้ และใหส้ทิธพิเิศษเพราะธรรมชาตมินุษยม์กัจะพอใจถ้าตนเองได้

สทิธพิเิศษเหนือผูอ้ื่น และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไกรศร ีอุปถมัชาต ิ(2557) ศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ ทีม่ี

ความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้บริการเครือข่าย เอไอเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวจิยัพบวา่ ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อการใชบ้รกิารเครอืขา่ย 

เอไอเอสอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 

 คณุค่าตราสินค้าด้านสินทรพัย/์คณุสมบติัอ่ืนๆ ของตราสินค้า มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ

โดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมี

ความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภครบัรู้ถึงคุณค่าตราสนิค้าด้าน

สนิทรพัย/์คุณสมบตัิอื่นๆ ของตราสนิค้ามากขึน้จะทําใหม้คีวามพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิค้า UNIQLO ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเพิม่ขึน้ ในระดบัปานกลาง  เน่ืองจาก UNIQLO ไดใ้หค้วามสาํคญักบัปจัจยัอื่นๆ 

เพื่อช่วยเพิม่คุณค่าใหแ้ก่ตราสนิคา้ได ้เช่น UNIQLO ใหค้วามสาํคญักบั มาตรฐาน (Standard) ทีใ่ชใ้นการกําหนด

คุณภาพของสนิค้า เพราะเชื่อว่าการผลติสนิค้าตามมาตรฐานแบบญี่ปุ่นซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีชื่อเสยีงและเป็นที่

ยอมรบักนัทัว่ไป จะช่วยเพิม่คุณค่าใหต้ราสนิคา้ได ้และ UNIQLO ไดใ้หค้วามสาํคญักบัเครื่องหมายการคา้หรอืโล

โกต้ราสนิคา้ทีม่คีวามโดดเด่น เพื่อช่วยทําใหผู้บ้รโิภคไม่สบัสนกบัยีห่อ้อื่นๆ และเมื่อผูบ้รโิภคมกีารรบัรูถ้งึคุณค่า

ตราสนิค้าด้านเหล่าน้ีของตราสนิค้ามากขึน้ กจ็ะช่วยส่งผลทําให้ผู้บรโิภคมคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิค้า 

UNIQLO เพิม่มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Aaker (1991) กล่าวว่า มปีจัจยัอื่นๆ อกีทีจ่ะช่วยสรา้งคุณค่า

ใหแ้ก่ตราสนิคา้ และเป็นการสรา้งความไดเ้ปรยีบในเชงิการแข่งขนัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่ง เช่น 1.เครื่องหมาย

การคา้ จะช่วยไม่ใหผู้บ้รโิภคกบัคู่แขง่เกดิความสบัสน 2.สทิธบิตัร 3.รางวลั จากหน่วยงานหรอืองคก์รทีม่ชีื่อเสยีง 

4.มาตรฐาน ขององคก์รหรอืสถาบนัทีม่ชีือ่เสยีงทีเ่ป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไป  
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

1. ด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์

ผลจากการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรแีละผู้บรโิภคทีม่อีาชพีพนักงาน

บรษิทัเอกชนมคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO มากทีส่ดุดงันัน้จงึเป็นกลุ่มเป้าหมายทีผู่ป้ระกอบการ

ควรใหค้วามสาํคญักบัผู้บรโิภคกลุ่มน้ีใหเ้ป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั เพื่อใหผู้บ้รโิภคกลุ่มน้ีมคีวามมัน่ใจในตราสนิค้า 

เกดิความประทบัใจ รกั ซือ่สตัย ์ซือ้สนิคา้อยา่งสมํ่าเสมอและไมเ่ปลีย่นใจไปซือ้สนิคา้จากตราสนิคา้อืน่ 

ดงันัน้ผูป้ระกอบการจงึควรรกัษาคณุภาพของสนิคา้และการบรกิารใหด้ ีควรเพิม่รปูแบบของผลติภณัฑ ์

ควรใกล้ชดิกบัลูกค้า ควรจดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาดและควรมกีารโฆษณาประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเน่ือง เพื่อ

กระตุ้นให้ผูบ้รโิภคกลุ่มน้ี รวมถงึผูบ้รโิภคกลุ่มอาชพีและสถานภาพสมรสอื่นๆ เกดิการซือ้สนิคา้เพิม่ขึน้ และเมื่อ

ผูบ้รโิภคเกดิการรบัรูใ้นตวัสนิคา้มากขึน้กจ็ะชว่ยสง่ผลใหเ้กดิความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้มากยิง่ขึน้  

2. ด้านคณุค่าตราสินค้า  

ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญักบัคณุคา่ตราสนิคา้ทัง้ 5 ดา้น และจากผลการวจิยัผูป้ระกอบการควร

เรยีงลาํดบัตามความสาํคญัทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้แต่ละดา้นดงัน้ี 

คณุค่าตราสินค้าด้านภาพลกัษณ์ท่ีเชื่อมโยงกบัตราสินค้า ผู้ประกอบการควรเน้นการสื่อสารถึง

ตําแหน่งของตราสนิค้า UNIQLO ไปยงัผู้บรโิภค เช่น UNIQLO เป็นเสือ้ผ้าทีม่คีวามสบายในการสวมใส่ เน้น

คุณภาพ และสรา้งสรรคข์ึน้เพื่อทุกคน เพื่อใหภ้าพลกัษณ์ของตราสนิคา้ UNIQLO ยงัคงอยู่ในใจของผูบ้รโิภคและ

เพื่อเป็นการเชื่อมโยงให้ตราสนิค้ามคีวามโดดเด่น กลายเป็นขอ้ได้เปรยีบกว่าคู่แข่ง เป็นเอกลกัษณ์ของสนิค้าที่

เกี่ยวพนักบัตราสนิค้า ทําให้ผู้บริโภคเกดิทศันคติที่ดีต่อตราสนิค้าและเกดิความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิค้า 

UNIQLO มากทีสุ่ด ซึง่จากการศกึษาครัง้น้ีพบว่าผูบ้รโิภคมรีะดบัความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO 

ดา้นภาพลกัษณ์ทีเ่ชือ่มโยงกบัตราสนิคา้อยูใ่นระดบัสงู 
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คณุค่าตราสินค้าด้านการรบัรูต่้อคณุภาพ ผูป้ระกอบการควรรกัษามาตรฐานของคณุภาพสนิคา้ใหด้ี

อยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่เป็นการรกัษาความเชือ่มัน่และความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอคุณภาพสนิคา้ของ UNIQLO 

และผู้ประกอบการควรหมัน่มีการคิดค้นหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อผลิตสินค้าที่มีลักษณะหรือ

คณุสมบตัพิเิศษ ใหม้คีวามโดดเด่น แตกต่างจากตราสนิคา้อืน่ๆ และควรมกีารประชาสมัพนัธใ์หข้อ้มูลกบัผูบ้รโิภค

ได้รบัรู้ถึงคุณสมบตัิพเิศษของสนิค้า เพื่อให้ผู้บริโภครบัรู้ถึงความแตกต่างทําให้เกดิความสนใจและเกดิการซื้อ

สนิคา้เพิม่ขึน้ และผูป้ระกอบการควรรกัษามาตรฐานของการบรกิารใหด้อียา่งสมํ่าเสมอเช่นกนั ควรมกีารฝึกอบรม

พนักงานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อเพิม่คุณภาพในการให้บรกิาร และให้พนักงานมคีวามรู้ในสนิค้าทุกๆ ประเภทของ 

UNIQLO เพื่อใหส้ามารถให้คําแนะนํา/ให้ขอ้มูลของสนิคา้แก่ผู้บรโิภคไดอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทัง้การ

เตรียมความพร้อมของสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในร้านเช่น จํานวนตะกร้าสําหรบัใส่สนิค้า ระบบการ

บรกิารห้องลองชุด บรกิารรบัตดัขากางเกง ให้อยู่ในระดบัทีส่ามารถรองรบัการใช้บรกิารของผู้บรโิภคได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความประทบัใจและพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO มากทีสุ่ด โดยจาก

การศกึษาครัง้น้ีพบวา่ผูบ้รโิภคมรีะดบัความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO ดา้นการรบัรูต่้อคณุภาพอยู่ใน

ระดบัปานกลาง  

คณุค่าตราสินค้าด้านการรูจ้กัตราสินค้า ผูป้ระกอบการควรจดัใหม้กีารโฆษณาประชาสมัพนัธอ์ย่าง

ต่อเน่ืองและใหแ้พร่หลายมากขึน้ โดยทีย่งัคงใชช้่องทางเดมิเช่น ใบปลวิโฆษณา สื่อออนไลน์ต่างๆ เว๊ปไซต์ การ

ตดิ ป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่างๆ แต่ควรเน้นการใช้สื่อเหล่าน้ีให้มีประสทิธิภาพและความน่าสนใจมากยิง่ขึ้น 

เพื่อใหต้ราสนิคา้เป็นที่รูจ้กั น่าจดจําและเขา้ถึงกลุ่มผูบ้รโิภคไดอ้ย่างทัว่ถึงมากยิง่ขึน้ และอาจเพิม่ช่องทางอื่นๆ 

เพือ่โฆษณาประชาสมัพนัธเ์ชน่การใชส้ือ่โฆษณาในรถไฟฟ้า (BTS, MRT, Airport-Link) เพือ่เป็นการสรา้งการรบัรู้

ตราสนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภค และเป็นการกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคเกดิการซือ้สนิคา้ และเพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจ

โดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO มากทีส่ดุ โดยจากการศกึษาครัง้น้ีพบวา่ผูบ้รโิภคมรีะดบัความพงึพอใจโดยรวมต่อ

ตราสนิคา้ UNIQLO ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

คุณค่าตราสินค้าด้านความภกัดีต่อตราสินค้า ผู้ประกอบการควรสร้างประสบการณ์ที่ดจีากตรา

สนิค้า UNIQLO ให้กบัผู้บริโภค ควรรกัษาคุณภาพของสนิค้าและบริการให้ต่อเน่ือง และควรมกีารสื่อสารกบั

ผูบ้รโิภคอยูเ่สมอ เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ในตราสนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภค เพือ่ใหต้ราสนิคา้เขา้มาอยูใ่นใจและงา่ยต่อการ

เขา้ถงึสาํหรบัผูบ้รโิภค และผูป้ระกอบการควรปฏบิตัต่ิอลกูคา้อยา่งถกูตอ้งและใกลช้ดิกบัลกูคา้ โดยการพฒันาฝ่าย

บรกิารลูกคา้ (Customer Service) ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ เพื่อทําหน้าทีใ่นการสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ มี

การรบัฟงัขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้เสนอแนะทีล่กูคา้มต่ีอสนิคา้หรอืบรกิารและควรมกีารแจง้ผลใหล้กูคา้ทราบ เพื่อรกัษา

สมัพนัธภาพทีด่กีบัลกูคา้และรกัษาฐานลกูคา้เดมิใหซ้ือ่สตัยต่์อตราสนิคา้ต่อไป เมือ่ผูบ้รโิภคเกดิทศันคตทิีด่ต่ีอตรา

สนิคา้ กจ็ะเกดิเป็นความภกัดแีละทาํใหผู้บ้รโิภคกลุ่มน้ีกลายเป็นลูกคา้ประจํา และอาจมกีารแนะนําหรอืเพิม่ลูกคา้

ใหม้ากขึน้โดยไปบอกต่อเพือ่นหรอืญาตสินิทอกีดว้ย และผูป้ระกอบการควรทาํการสาํรวจขอ้มลูลกูคา้เพื่อแบ่งกลุ่ม

วา่ลกูคา้กลุ่มไหนคอืลกูคา้ประจาํทีม่แีนวโน้มจะใชจ้า่ยกบัตราสนิคา้เราอยูเ่รือ่ยๆ และสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัมาก

ทีส่ดุ หรอืลกูคา้กลุ่มไหนทีเ่ป็นลูกคา้ขาจร ซือ้สนิคา้น้อย เพื่อทีเ่ราจะไดส้ามารถบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้แต่

ละกลุ่มไดอ้ย่างเหมาะสม เช่นการใหส้่วนลดจูงใจลูกคา้ใหใ้ชจ้่ายกบัเราเพิม่ หรอืรกัษาใจลูกคา้ใหอ้ยู่กบัเรานานๆ 

โดยการจดัโปรโมชัน่ใหร้างวลักบัลูกคา้ประจํา เป็นต้น เพื่อเป็นการรกัษาไม่ใหผู้บ้รโิภคเปลีย่นใจไปตราสนิคา้อื่น 

และเพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิค้า UNIQLO มากทีสุ่ด โดยจากการศกึษาครัง้น้ีพบว่า

ผูบ้รโิภคมรีะดบัความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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คณุค่าตราสินค้าด้านสินทรพัย/์คณุสมบติัอ่ืนๆ ของตราสินค้า ผูป้ระกอบการควรเน้นใหผู้บ้รโิภค

รบัรูถ้งึความแตกต่างของตราสนิคา้ UNIQLO กบัตราสนิคา้อื่นๆ มากขึน้ เช่น UNIQLO เป็นตราสนิคา้จากญี่ปุ่น 

และไดร้บัมาตรฐานตามแบบญีปุ่น่และมสีนิคา้ทีม่คีุณสมบตัพิเิศษทีเ่หมาะสมกบัสภาพอากาศและการใชง้าน เป็น

ตน้ เพือ่ใหส้นิคา้มคีวามโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์มากขึน้ ทาํใหเ้กดิคุณค่าในใจของผูบ้รโิภค และทาํใหผู้บ้รโิภค

ไมเ่กดิความสบัสน และเกดิความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO มากทีส่ดุ โดยจากการศกึษาครัง้น้ีพบว่า

ผูบ้รโิภคมรีะดบัความพงึพอใจโดยรวมต่อตราสนิคา้ UNIQLO ดา้นสนิทรพัย/์คุณสมบตัอิื่นๆ ของตราสนิคา้ อยู่ใน

ระดบัปานกลาง 

 

กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยด ีโดยไดร้บัความช่วยเหลอือย่างดยีิง่จาก อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร. ณักษ์ กุลสิร ์ ทีไ่ดก้รุณาใหค้ําแนะนําช่วยเหลอื ตลอดจนแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยัในการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 

ขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริกุิตตา และ ดร. อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ ที่กรุณาเป็น

คณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะ

ต่างๆ เพือ่ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานวจิยัครัง้น้ี 
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