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บทคัดย่อ

 การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์	1)	เพือ่ศกึษาคณุค่าตราสนิค้าทีม่คีวามสมัพนัธ์กับการตดัสนิใจเลอืก

ซื้อสินค้าแฟชั่นตราสินค้าฟิลาของผู้บริโภคเจนวายและเจนซี	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 2)	 เพื่อศึกษาความ

ไว้วางใจที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นตราสินค้าฟิลาของผู้บริโภคเจนวายและเจนซี	

ในเขตกรุงเทพมหานคร	 เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	จ�านวน	400	คน	จากกลุ่มผู้บริโภค

เจนวายและเจนซีในเขตกรุงเทพมหานคร	 ที่เคยและไม่เคยซื้อสินค้าแฟชั่นตราสินค้าฟิลา	 วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา	 ได้แก่	 ค่าความถ่ี	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 และวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยสถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน	ได้แก่	สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	

	 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า	 1)	 คุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือก

ซื้อสินค้าแฟชั่นตราสินค้าฟิลา	ด้านการรับรู้ในคุณภาพและด้านการเชื่อมโยงกับตราสินค้า	ในระดับสูง	และ

2)	 ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นตราสินค้าฟิลา	 ด้านความมี

ชื่อเสียงของตราสินค้า	ในระดับสูง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ค�าส�าคัญ: คุณค่าตราสินค้า, ความไว้วางใจ, การตัดสินใจเลือกซื้อ
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Abstract

 The objectives of this study were; 1) to study the relationship between brand equity 

and buying decision of Fila’s fashion apparel for the Generation Y and Generation Z 

consumers in Bangkok, and 2) to study the relationship between trust and buying decision 

of Fila’s fashion apparel for the Generation Y and Generation Z consumers in Bangkok. 

The data were collected by a purposive sampling technique from 400 selected Generation 

Y and Generation Z consumers in Bangkok who have or have not purchased Fila’s fashion 

apparel. The data were analyzed by descriptive statistics which included frequency, 

percentage, arithmetic mean, standard deviation (SD), and inferential statistic of Pearson 

product moment correlation coefficient.

 The results of hypotheses testing revealed that 1) there is a positive relationship 

between brand equity and buying decision of Fila’s fashion apparel on factors of quality 

perception and brand associations in high levels , and 2) there is a positive relationship 

between trust factors and buying decision of Fila’s fashion apparel in high level at .05 

level of significance.

Keywords: Brand Equity, Trust, Buying Decision Making
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บทน�ำ

 คุณค่าตราสินค้าเป็นแนวคิดที่ถูกคิดค้นและพัฒนามาต้ังแต่ ปี คศ. 1980 โดยมีแนวคิด

เกี่ยวกับตราสินค้าเป็นพื้นฐาน คุณค่าตราสินค้าเป็นที่ยอมรับว่ามีความส�าคัญทั้งทางด้านธุรกิจและ

ด้านวิชาการ โดยแนวคิดนีม้แีรงจูงใจอยูด้่วยกนั 2 แรงจูงใจ ได้แก่ (1) แรงจงูใจทางด้านการเงิน ซ่ึงเป็น

การประเมินคุณค่าตราสินค้าขององค์กรธุรกิจเพื่อจุดมุ่งหมายทางด้านการเงินการบัญชีในลักษณะที่

ตราสินค้าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าขององค์กร และ (2) แรงจูงใจทางด้านกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการท�าความ

เข้าใจกับพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเพื่อใช้เปน็พื้นฐานในการตดัสินใจเลือกน�ากลยุทธท์างการตลาดมาใช้

ในการด�าเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับผู้บริโภค (Keller, 1998) สอดคล้องกับสุดาพร 

กุณฑลบุตร (2557) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณค่าของตราสินค้า ที่มีพื้นฐานมาจากความนิยม ยอมรับ

ของผู้บริโภค เช่น ความจงรักภักดีท่ีผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า การรับรู้ตราสินค้า การยกย่องในด้าน

คุณภาพ และรวมถึงสิ่งที่วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า 

 ทิศทางอุตสาหกรรมธุรกิจสินค้าแฟช่ันนั้นมีความส�าคัญต่อระบบ เศรษฐกิจของประเทศไทย 

และขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากผู้บริโภคหลาย ๆ กลุ่ม และในปี 2561 ประเทศไทยมีมูลค่าตลาด

อีคอมเมร์ิซ สงูถึง 3.2 ล้านล้านบาท ซ่ึงจากผลส�ารวจพบว่ามกีารเติบโตอย่างต่อเน่ืองราวร้อยละ 8-10 

ต่อปี โดยสัดส่วนมูลค่าของตลาดอีคอมเมิร์ซนั้นคิดเป็นร้อยละ 2-3 หรือราว 2-3 แสนล้านของภาพ

รวมตลาดค้าปลีกไทย ที่มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านล้านบาท และสินค้ายอดนิยมอันดับ 1 ได้แก่ 

สนิค้าเสือ้ผ้าแฟช่ัน กลุม่ลกูค้าหลกัคือกลุม่คนในช่วงอายุ 18-29 ปี (ฐานเศรษฐกจิ, 2562: ออนไลน์) 

 หากกล่าวถึงกระแสนิยมด้านแฟช่ันในประเทศไทยที่ผ่านมานั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตลอดเวลา ช่วงไหนรบัวฒันธรรมหรอืก�าลงัมคีวามนยิมประเภทใดอยู ่คนไทยเองกพ็ร้อมจะรบัค่านยิม

ต่าง ๆ เข้ามาให้เกิดเป็นกระแสแฟชั่นอันน่าสนใจ อย่างเช่นหากย้อนกลับไปประมาณ 20 กว่าปีก่อน 

กระแสแฟช่ันสไตล์ญ่ีปุน่ทีค่นไทยได้รบัอิทธพิลสงูมาก แต่ระยะหลงัแฟช่ันของญ่ีปุน่ค่อย ๆ  ลดหายไป 

กลายเป็นกระแสแฟช่ันวัยรุ่นเกาหลีเข้ามาแทน ซ่ึงเวลานี้ต้องยอมรับว่ากระแสแฟช่ันเกาหลีกลาย

เป็นสิ่งที่คนไทยนิยม โดยสาเหตุที่แฟช่ันวัยรุ่นเกาหลีได้รับความนิยมในไทย เช่น 1) ความนิยมใน

ซีรส์ีเกาหล ีผู้นยิมแฟช่ันเกาหลส่ีวนใหญ่มาจากการนิยมชมชอบตัวละครใน ซีรส์ี ได้รบัรูถึ้งวฒันธรรม

ต่างๆ ของเกาหลมีากยิง่ขึน้ 2) การคลัง่ไคล้ในตัวดาราศิลปิน เมือ่คนไทยให้ความนยิมในศิลปินเกาหลี 

การแต่งตัวตามเกาหลีจึงเป็นสิ่งที่คนไทยให้ความนิยมขึ้นมา 3) การเดินทางไปเที่ยวเกาหลีเป็นเรื่อง

ง่าย เมือ่ได้มโีอกาสไปเทีย่วกย็ิง่รูส้กึประทบัใจในวัฒนธรรมและอ่ืน ๆ  4) ยงัไม่มกีระแสแฟช่ันใหม่เข้า

มาแทนที ่ส่วนหนึง่ทีท่�าให้เวลานีแ้ฟช่ันวัยรุน่เกาหลยีงัคงได้รบัความนยิมเพราะยงัไม่มกีระแสการแต่ง

ตัวรปูแบบใหม่เข้ามาตีตลาด เมือ่แฟช่ันใหม่ล่าสดุยังไม่มสีิง่ใหม่มาแทนที ่จึงท�าให้การแต่งตัวตามแฟช่ัน

ล่าสุดยังคงได้รับความนิยมเรื่อยมา (Marketeer, 2562: ออนไลน์)
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ในประเทศเกาหลี มีตราสินค้าแฟชั่นอยู่มากมายที่ได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่น ตราสินค้าหนึ่งที่ได้รับ

ความนิยมในเกาหลีมีชื่อว่า ฟิลา (FILA) เป็นตราสินค้ากีฬาอายุ 108 ปี มีต้นก�าเนิดมาจากประเทศ

อิตาลี ก่อนถูกซื้อกิจการมาเป็นฟิลาของประเทศเกาหลีอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ. 2550 จากสินค้ากีฬา

เริ่มขยับขยายสู่แวดวงตราสินค้าแฟช่ันมากขึ้น โดดเด่นด้วยรองเท้าคู่ใหญ่ และสีสันสะดุดตา ตอบ

รับกระแสแฟชั่นยุค 90 ที่ก�าลังเป็นที่นิยมได้อย่างพอดี จนส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นตลอดหลายปีที่

ผ่านมา (Marketeer, 2562: ออนไลน์) และยังเป็นตราสินค้าแฟชั่นที่มีราคาที่จับต้องได้ และมีการ

ออกแบบสนิค้าทีส่วยถูกใจผู้บรโิภค ถือเป็นตราสนิค้ากฬีาเกาหลท่ีีมสีนิค้าจ�าหน่ายทัว่โลก ไม่เพยีงแค่

ได้รับความไว้วางใจในหมู่คนเกาหลีอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ชื่นชอบในอีกหลายประเทศอีกด้วย 

ส�าหรับประเทศไทยได้มีการเปิดตัวร้านจ�าหน่ายสินค้าฟิลาสาขาแรกในปี 2562 และมีการขยายสาขา

ไปตามห้างสรรพสนิค้าช้ันน�าในประเทศไทย เช่น ห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรลั ห้างสรรพสนิค้าเดอะมอลล์ 

เป็นต้น ท�าให้มีโอกาสเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นกว่าช่วงแรก 

 ส�าหรับตราสินค้า ถือเป็นสิ่งที่มีบทบาท และมีความส�าคัญต่อความอยู่รอดของธุรกิจเช่นกัน 

จะเหน็ได้ว่าตามท้องตลาดในปัจจุบนัมกีารจ�าหน่ายสนิค้าแฟช่ันอยู่หลายบรษิทั ด้วยเหตุน้ี บรษัิทผู้ผลติ

จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องสร้างคุณค่าตราสนิค้า เพือ่เป็นตัวแทนของสนิค้าทีแ่สดงถงึเอกลกัษณ์เฉพาะ

ตัว เพือ่ท�าให้สนิค้ามคีวามแตกต่างและโดดเด่นจากสนิค้าอ่ืน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการให้ผู้บรโิภคได้รบั

คณุค่าจากสินค้าภายใต้ตราสินค้านั้น เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจและมั่นใจที่จะใช้สินค้า (บุปผา 

ลาภะวัฒนาพนัธ์, 2559) นอกจากนี ้ผู้บรโิภคมกีารซ้ือสนิค้าแฟช่ันกนัอย่างแพร่หลายตามค่านยิมและ

แรงจูงใจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งหากผู้บริโภคมีการรับรู้ถึงคุณค่าตราสินค้า ผู้บริโภคจะเกิดความ

รู้สึกในทางบวกเมื่อได้ซื้อหรือใช้ตราสินค้านั้น ๆ โดยมีความรู้สึกถึงคุณค่าทางสังคม คุณค่าทางจิตใจ 

คุณค่าด้านประโยชน์การใช้งาน และคุณค่าด้านเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงจากการศึกษา พบว่า 

การรับรู้คุณค่าตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟช่ันของผู้บริโภค ผลการศึกษาเก่ียวกับการ

ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่น พบว่า ปัจจัยด้านการตระหนักรู้ในแฟชั่นของผู้บริโภค เป็นอีกปัจจัยที่มี

ความส�าคัญต่อการตัดสนิใจซ้ือสนิค้าแฟช่ันของผู้บรโิภค (Lertwannawit & Mandhachitara, 2012, 

อ้างถึงในฐิติมา ศรีเจริญ, 2558)

 กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจแฟชั่น ในปัจจุบันมีขนาดตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ เป็นเป้าหมายส�าคัญ

และส่งผลต่อการบริโภคสินค้าประเภทแฟช่ัน ซ่ึงยุคสมัยน้ีกลุ่มประชากรที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดและจะ

มอิีทธพิลมากมายมหาศาลต่อโลก นัน่กคื็อกลุม่เจนวายหรอืคนทีเ่กิดช่วงพ.ศ. 2524-2538 มสีดัส่วน

ถึง 32% ตามด้วยกลุ่มเจนซี หรือคนที่เกิดตั้งแต่พ.ศ. 2539 เป็นต้นไป มีสัดส่วน 26% ส�าหรับ

ประเทศไทย พ.ศ. 2559 มีจ�านวนประชากรทั้งประเทศจ�านวน 65,931,550 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเจนวาย

ถึง 18.7 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 28.54 และเจนซี มีสัดส่วนร้อยละ 22 (terrabkk, 2562: 
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ออนไลน์) และคาดว่าในปี พ.ศ. 2568 กลุ่มเจนวายและเจนซี จะครองพื้นที่ในตลาดแรงงานมากกว่า

ร้อยละ 75 ที่ส�าคัญรายได้ของคนกลุ่มนี้ค่อนข้างสูงและจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการหลากหลาย

ประเภท มีอัตราการใช้จ่ายต่อรายได้ที่สูง จึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายที่ส�าคัญของธุรกิจ เมื่อ

เทียบกับคนเจนเนอเรชันก่อนหน้า ดังนั้นผู้ประกอบการในธุรกิจแฟชั่น จ�าเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงความ

ต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้อย่างลึกซ้ึง ท้ังในเชิงด้านพฤติกรรมและในเชิงด้านจิตวิทยาของผู้บริโภค 

และเนื่องจากส่วนหนึ่งด้วยลักษณะทางบุคลิกภาพมีความส�าคัญต่อตลาดของแฟช่ัน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งคนที่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวซึ่งจะได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากบุคลิกภาพของตนเอง เมื่อเป็น

เช่นนีจึ้งส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลอืกซ้ือสนิค้าประเภทต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงสนิค้าในหมวดหมู่

แฟชั่น (Szmigin & Piacentini, 2014, อ้างถึงในฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์, 2560) 

 ผู้วจัิยจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาปัจจัยทางการตลาดด้านคุณค่าตราสนิค้าและด้านความไว้วางใจ 

ซ่ึงปัจจยัเหล่านีจ้ะมคีวามสมัพนัธ์ต่อการตัดสนิใจเลอืกซ้ือสนิค้าแฟช่ันตราสนิค้าฟิลาเป็นไปในทศิทาง

ไหนอย่างไร ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางประกอบการก�าหนดกลยุทธ์

ทางการตลาดด้วยการให้ความส�าคัญกบัคุณค่าตราสนิค้าและการสร้างความไว้วางใจ เพือ่เพิม่ศักยภาพ

ทางการแข่งขันทางธุรกิจ และสร้างการเติบโตของยอดขายให้กับองค์กรธุรกิจสินค้าแฟชั่นต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ศึกษาคุณค่าตราสนิค้าทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจเลอืกซ้ือสนิค้าแฟช่ันตราสนิค้า

ฟิลาของผู้บริโภคเจนวายและเจนซี ในเขตกรุงเทพมหานคร

 2. เพื่อศึกษาความไว้วางใจที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฟช่ันตราสินค้า

ฟิลาของผู้บริโภคเจนวายและเจนซี ในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้าและความไว้วางใจกับการตัดสินใจ

เลือกซ้ือสินค้าแฟช่ันตราสินค้าฟิลาของผู้บริโภคเจนวายและเจนซี ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย

ก�าหนดวิธีด�าเนินการวิจัย ไว้ดังนี้

ขอบเขตกำรวิจัย

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้าและความ

ไว้วางใจกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฟช่ันตราสินค้าฟิลาของผู้บริโภคเจนวายและเจนซี ในเขต



131

◆ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้า และความไว้วางใจกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ◆

แฟชั่นตราสินค้าฟิลาของผู้บริโภคเจนวายและเจนซี ในเขตกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร 

 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  2.1 ประชากร คือ กลุม่ผู้บรโิภคทีม่คีวามสนใจเกีย่วกบัสนิค้าแฟช่ัน ในเขตกรงุเทพมหานคร

  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา โดยค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบ

ขนาดของประชากร จากสูตรของคอแครน (Cochran, 1963) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 385 

ตัวอย่าง โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงใช้

กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-

Probability sampling) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ ผู้บริโภคเจน

วาย หรือผู้ที่เกิด ปีพ.ศ. 2524-2538 และผู้บริโภคเจนซี หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นไป 

 3. ขอบเขตด้านตัวแปร

  ตัวแปรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย

  3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย การรับรู้ถึงตราสินค้า 

การรับรู้ในคุณภาพ การเชื่อมโยงกับตราสินค้า และความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (2) ปัจจัยด้านความ

ไว้วางใจ ประกอบด้วย ความสามารถของตราสินค้า ความน่าเชื่อถือของตราสินค้า ความเอื้อเฟื้อของ

ตราสินค้า และความมีชื่อเสียงของตราสินค้า

  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฟช่ันตราสินค้าฟิลาของผู้บริโภค

เจนวายและเจนซี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4. ขอบเขตด้านพื้นที่ 

  ผู้วจัิยท�าการเก็บข้อมลูด้วยการแจกแบบสอบถามออนไลน์โดยการน�าแบบสอบถามไปแจก

จ่ายให้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคเจนวายและเจนซีในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line) 

 5. ขอบเขตด้านระยะเวลา

  การด�าเนินการวิจัยอยู่ระหว่าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

นิยำมศัพท์ 

 คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) หมายถึง ตราสินค้าที่ผู้บริโภคมองเห็นว่ามีคุณค่าและเป็น

ตราสนิค้าทีผู้่บรโิภคมทีศันคติทีดี่ต่อคุณสมบติัของสนิค้าและช่ืนชอบตราสนิค้าน้ัน ในทีน้ี่ผู้ศึกษาเลอืก

ศึกษาโมเดลการสร้างคุณค่าตราสินค้าของเอเคอร์โมเดล (Aaker Model) เป็นโมเดลคุณค่าตรา
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สนิค้าทีม่องว่าคุณค่าตราสนิค้าคือสนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ช่ือมโยงสูต่ราสนิค้า ซ่ึงสามารถช่วยเพิม่หรอื

ลดคุณค่า ผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้าที่มีต่อผู้ผลิตได้ มีรายละเอียดดังนี้

 การรับรู้ถึงตราสินค้า (Brand Awareness) หมายถึง การที่ผู้บริโภคสามารถจดจ�าตราสินค้า

แฟช่ันทีซ้ื่อได้และคุ้นเคยกบัตราสนิค้าฟิลาทีซ้ื่อ โดยตราสนิค้านัน้ได้รบัการยอมรบัและเป็นทีน่ยิมจาก

บุคคลท่ัวไป รวมถึงการที่ผู้บริโภคพบเห็นตราสินค้าแฟช่ันตราสินค้าฟิลาตามสื่อโฆษณาต่าง ๆ โดย

รูปลักษณ์ตราสินค้า สามารถดึงดูดให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อ

 การรับรู้ในคุณภาพ (Perceived Quality) หมายถึง การที่ผู้บริโภครับรู้และเชื่อมั่นในคุณภาพ

ตราสินค้าแฟช่ันที่ซ้ือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี มีความทนทาน สามารถใช้งานได้นาน มีรูปแบบที่

ทนัสมยั และการออกแบบทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ มรีาคาเหมาะสม คุ้มค่าต่อคุณภาพทีไ่ด้รบั และมมีาตรฐาน

การผลิตที่เชื่อถือได้

 การเชื่อมโยงกับตราสินค้า (Brand Association) หมายถึง ตราสินค้าแฟชั่นที่ซื้อช่วยเสริม

บุคลิกให้ดูดีข้ึน ช่วยท�าให้มีความมั่นใจและสร้างความภาคภูมิใจมากขึ้น สินค้ามีภาพลักษณ์ที่เป็น

เอกลกัษณ์ เมือ่เทยีบกบัตราสนิค้าอ่ืน ผู้บรโิภคมคีวามช่ืนชอบสนิค้าแฟช่ันตราสนิค้าฟิลา และสามารถ

นึกถึงสัญลักษณ์หรือโลโก้ของสินค้าแฟชั่นตราสินค้าฟิลาได้อย่างรวดเร็ว

 ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) หมายถึง การที่ผู้บริโภคเลือกตราสินค้า

แฟช่ันตราสนิค้าฟิลาเป็นอันดับแรก และยินดีซ้ือสนิค้าแฟช่ันจากตราสนิค้าฟิลาถงึแม้ว่าราคาจะสงูกว่า

ตราสินค้าอื่น และยังแนะน�าสินค้าฟิลาให้แก่บุคคลอื่น รวมถึงการที่ผู้บริโภคชื่นชอบตราสินค้าแฟชั่น

ที่ซื้อมากกว่าตราสินค้าอื่น

 ความไว้วางใจ (Trust) หมายถึง ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดซ่ึงเกิดจากการติดต่อสื่อสาร

ระหว่างลกูค้ากับผู้ให้บรกิาร ลกูค้าทีม่คีวามไว้วางใจจะเกดิความรูส้กึมัน่ใจหรอืเช่ือมัน่ต่อองค์ประกอบ

ของสินค้าหรือบริการ ส่งเสริมภาพลักษณ์ ให้ความพึงพอใจกับผู้บริโภค และส่งผลท�าให้ผู้บริโภคกล้า

ตัดสินใจลงทุนซื้อสินค้า

 ความสามารถของตราสินค้า (Brand Competence) หมายถึง ตราสินค้าที่มีการสร้างสรรค์

สนิค้าทีม่คุีณภาพ มกีารควบคุมการผลติให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทัง้มกีารสนองตอบความต้องการ

ของผู้บรโิภคได้ และมคีวามจรงิใจในการสร้างความเช่ือมัน่ โดยการรกัษาช่ือเสยีงของตราสนิค้ามาอย่าง

ยาวนาน

 ความน่าเช่ือถือของตราสินค้า (Brand Credibility) หมายถึง สินค้าแฟช่ันตราสินค้าฟิลา

มีการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย การใช้งาน และการบ�ารุงรักษาที่ถูกต้อง รวมถึงการที่สินค้ามีราคา

ที่สูงกว่าตราสินค้าอื่นเพราะมีคุณภาพดีกว่าสินค้าทั่วไป และในส่วนของการตั้งราคาที่เป็นมาตรฐาน
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แฟชั่นตราสินค้าฟิลาของผู้บริโภคเจนวายและเจนซี ในเขตกรุงเทพมหานคร

 ความเอื้อเฟื้อของตราสินค้า (Brand Benevolence) หมายถึง การที่สินค้าแฟชั่นตราสินค้า 

ฟิลาช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ทางสังคม มีการใส่ใจในมาตรฐานการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม ความใส่ใจในความต้องการของผู้บริโภค และความใส่ใจในการแก้ปัญหา เช่น การรับ

คืนสินค้ากรณีที่สินค้าบกพร่องจากการผลิต เป็นต้น

 ความมีชื่อเสียงของตราสินค้า (Brand Reputation) หมายถึง ผู้บริโภคได้รับความคิดเห็นใน

เชิงบวกเกีย่วกบัตราสนิค้าฟิลาจากครอบครวั เพือ่น บคุคลใกล้ชิด และผู้มช่ืีอเสยีง ผู้บรโิภคมมีมุมอง

เชิงบวกต่อสินค้าแฟชั่นตราสินค้าฟิลาว่าความน่าเชื่อถือในความเป็นตราสินค้าที่มีความโดดเด่น และ

มีคุณภาพดีในภาพรวมที่มีความสอดคล้องกัน 

 การตัดสินใจเลือกซ้ือ (Purchase Decision) หมายถึง ผู้บริโภคตัดสินใจในการเลือกซ้ือ

สินค้าแฟชั่นตราสินค้าฟิลาประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก และ

การตัดสินใจเลือกซื้อ เช่น ต้องการสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ทันสมัย ค้นหาข้อมูลสินค้าจากสื่อต่าง ๆ

ก่อนตัดสนิใจซ้ือ การพจิารณาสนิค้าจากผลงานทีผ่่านมา ถึงความน่าเช่ือถือ มคีวามสะดวกในการสัง่ซ้ือ 

สามารถหาซื้อได้ทั้งในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น กลุ่มช่วงอายุ หรือ Generation 

หมายถงึ การแบ่งช่วงอายุคนจากปีเกิดของช่วงอายตุ่าง ๆ  โดยมรีายละเอียดดังนี ้เจนวาย (Generation 

Y) คือ กลุม่ประชากรทีเ่กิดระหว่างปี พ.ศ. 2524-2538 และเจนซี (Generation Z) คือ กลุม่ประชากร

ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 -2553

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

 ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎี ผู้วิจัยเลือกศึกษาโมเดลการสร้างคุณค่าตราสินค้าของ

เอเคอร์โมเดล (Aaker, 1996) ความไว้วางใจและการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า ของคอตเลอร์และ

อาร์มสตรอง (Armstrong, G., & Kotler, P. (2009). งานวิจัยที่เกี่ยวข้องน�ามาสู่กรอบแนวคิด

การวิจัยดังนี้
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◆ รัชฎาพร บุญเรือง กรณ์รัชภัส จับใจ บุญฤทธิ์ ผ่องเมฆินทร์ เจตนา สุขเอนก วริสรา เทียมทัด ◆

 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม

สมมติฐำนกำรวิจัย

 ผลทีไ่ด้จากการศึกษาตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กีย่วข้องซ่ึงน�าไปสูส่มมติฐานการวิจยั

ดังนี้

 สมมตฐิำนที ่1 คุณค่าตราสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกกับการตัดสนิใจเลอืกซ้ือสนิค้าแฟช่ัน

ตราสินค้าฟิลาของผู้บริโภคเจนวายและเจนซี ในเขตกรุงเทพมหานคร

 สมมติฐำนที่ 2 ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฟช่ัน

ตราสินค้าฟิลาของผู้บริโภคเจนวายและเจนซี ในเขตกรุงเทพมหานคร

เครื่องมือในกำรวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยข้อค�าถามทั้งหมด 4 ส่วน 

ดังนี้

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย

ลักษณะค�าถามเป็นค�าถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ (Check list)

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

คุณค่ำตรำสินค้ำ 

1. การรับรู้ถึงตราสินค้า 

2. การรับรู้ ในคุณภาพ 

3. การเชื่อมโยงกับตราสินค้า 

4. ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า

ควำมไว้วำงใจ  

1. ความสามารถของตราสินค้า  

2. ความน่าเชื่อถือของตราสินค้า 

3. ความเอื้อเฟื้อของตราสินค้า 

4. ความมีชื่อเสียงของตราสินค้า

กำรตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้ำแฟชั่นตรำสินค้ำฟิลำ
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◆ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้า และความไว้วางใจกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ◆

แฟชั่นตราสินค้าฟิลาของผู้บริโภคเจนวายและเจนซี ในเขตกรุงเทพมหานคร

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก

ซ้ือสนิค้าแฟช่ันตราสนิค้าฟิลาของผู้บรโิภคเจนวายและเจนซีในเขตกรงุเทพมหานคร แบบสอบถามจะ

มีลักษณะของค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วัดระดับการตัดสินใจ 

 ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัความไว้วางใจทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจเลอืกซ้ือสนิค้า

แฟช่ันตราสนิค้าฟิลาของผู้บรโิภคเจนวายและเจนซี ในเขตกรงุเทพมหานคร แบบสอบถามจะมลีกัษณะ

ของค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วัดระดับการตัดสินใจ 

 ส่วนที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัการตัดสนิใจเลอืกซ้ือสนิค้าแฟช่ัน ตราสนิค้าฟิลา ของผู้บรโิภค

เจนวายและเจนซี ในเขตกรุงเทพมหานคร แบบสอบถามจะมีลักษณะของค�าถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) วัดระดับการตัดสินใจ 

 ส�าหรบัเกณฑ์ในการวัดระดับคะแนนเฉลีย่ของระดับการตัดสนิใจใช้หลกัเกณฑ์ในการพจิารณา

ของธานินทร์ ศิลป์จารุ (2553, น.97) ของตอนที่ 2 และตอนที่ 3 และตอนที่ 4 ส�าหรับวัดคะแนน

เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

 คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด

 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก

 คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง

 คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับน้อย 

 คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยทั่วไปนิยมใช้สัญลักษณ์ (r) แทนสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ

กลุ่มการบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ์ จะใช้ตัวเลขของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ หากค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่าเข้าใกล้ -1 หรือ +1 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง แต่หาก

มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงถึง การมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย หรือไม่มีเลย ส�าหรับการพิจารณาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยทั่วไปอาจใช้เกณฑ์ดังนี้ 

 ค่า (r) ระดับของความสัมพันธ์

 0.91 – 1.00 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก

 0.71 – 0.90 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง

 0.51 – 0.70 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง

 0.31 – 0.50 มีความสัมพันธ์กันในระดับต�่า

 0.00 – 0.30 มีความสัมพันธ์กันในระดับต�่ามาก
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 เครื่องหมาย ( + , - ) หน้าตัวเลขสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะบอกถึงทิศทางของความ

สัมพันธ์โดยหาก r มีเครื่องหมาย + (บวก) หมายถึง การมีสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกัน  

(ตัวแปรหนึ่งมีค่าสูง อีกตัวหนึ่งจะมีค่าสูงไปด้วย) r มีเครื่องหมาย - (ลบ) หมายถึง การมีสัมพันธ์

กันไปในทิศทางตรงกันข้าม (ตัวแปรหนึ่งมีค่าสูง ตัวแปรอีกตัวจะมีค่าต�่า) ยกเว้นค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์บางชนิดที่มีลักษณะ r < 1 ซึ่งจะบอกได้เพียงขนาด หรือระดับของความสัมพันธ์เท่านั้น 

ไม่สามารถบอกทิศทางของความสัมพันธ์ได้

 กำรสร้ำงเครื่องมือ

 1. ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่าง ๆ จากข่าวสาร เอกสาร วารสาร หนังสือ ต�ารา และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น�ามาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย การทดสอบ

คุณภาพของเครือ่งมอืด้วยการตรวจสอบความเทีย่งตรง (Validity) ของแบบสอบถาม น�าแบบสอบถาม

ทีไ่ด้เสนอต่อผู้ทรงคุณวฒุเิพือ่วิเคราะห์คุณภาพของเครือ่งมอืโดยหาค่าดัชนคีวามสอดคล้องเชิงเนือ้หา 

(The index of item objective congruence: IOC) ส�าหรับค่า IOC ของแบบสอบถามฉบับนี้มีค่า

เท่ากับ 0.893

 2. การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ผู้วจัิยน�าแบบสอบถาม ทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุแก้ไขแล้ว 

ไปเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคเจนวายและเจนซี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 30 

คน น�าข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดย

พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 

1990) ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.985 โดยก�าหนดค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของข้อ

ค�าถามต้องไม่ต�่ากว่า .70 

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ในการท�าวิจัยครั้งนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามออนไลน์ที่สร้างในระบบกูเกิลฟอร์ม (Google form) แล้วน�าแบบสอบถามแจกให้

กับกลุ่มตัวอย่างในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line) โดยการแจก

แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้นจ�านวน 400 ชุด โดยใช้เวลาเก็บข้อมูลตั้งแต่ ธันวาคม พ.ศ. 

2563 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 2. ข้อมลูทติุยภูม ิ(Secondary data) เป็นข้อมลูทีไ่ด้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารหนงัสอื 

ต�ารา สถิติข้อมูล และข้อมูลทะเบียนของหน่วยงานต่าง ๆ แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ผลงานวิจัย 

และสิ่งตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ
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◆ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้า และความไว้วางใจกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ◆

แฟชั่นตราสินค้าฟิลาของผู้บริโภคเจนวายและเจนซี ในเขตกรุงเทพมหานคร

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปสถิติ ผู้วิจัยได้ก�าหนดสถิติส�าหรับการวิเคราะห์

ข้อมูลของการศึกษา ดังนี้

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ประกอบด้วย 

การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน

ส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุระดับ การศึกษา รายได้เฉลีย่ต่อเดือน และอาชีพ 

เป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติ 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) เพือ่หาความสมัพนัธ์

ระหว่างคุณค่าตราสินค้าและความไว้วางใจกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฟช่ันตราสินค้าฟิลาของ

ผู้บริโภคเจนวายและเจนซี ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผลกำรวิจัย (Results)

 การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้าและความไว้วางใจกับการตัดสินใจเลือก

ซ้ือสินค้าแฟช่ันตราสินค้าฟิลาของผู้บริโภคเจนวายและเจนซี ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสรุปผล

การวิจัยดังนี้

 1. ผลวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบคุคลของผู้บรโิภคเจนวายและเจนซี ในเขตกรงุเทพมหานคร

จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 

62.75 มีอายุระหว่าง 25-39 ปี จ�านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.75 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

จ�านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท จ�านวน 

221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.25

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน

 การน�าเสนอในส่วนนีเ้ป็นผลการวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่การทดสอบสมมติฐานที ่1 และสมมติฐาน

ที่ 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 สมมตฐิำนที ่1 คุณค่าตราสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการตัดสนิใจเลอืกซ้ือสนิค้าแฟช่ัน

ตราสินค้าฟิลาของผู้บริโภคเจนวายและเจนซี ในเขตกรุงเทพมหานคร
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◆ รัชฎาพร บุญเรือง กรณ์รัชภัส จับใจ บุญฤทธิ์ ผ่องเมฆินทร์ เจตนา สุขเอนก วริสรา เทียมทัด ◆

 สมมติฐานทางสถิติ ดังนี้

 H
0
: คุณค่าตราสินค้าไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฟช่ัน

ตราสินค้าฟิลาของผู้บริโภคเจนวายและเจนซี ในเขตกรุงเทพมหานคร

 H
1
: คณุค่าตราสนิค้ามคีวามสัมพันธเ์ชงิบวกกับการตดัสินใจเลือกซือ้สินค้าแฟชัน่ตราสนิค้า

ฟิลาของผู้บริโภคเจนวายและเจนซี ในเขตกรุงเทพมหานคร

 การวิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H
0
) ก็ต่อ

เมื่อค่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า .05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 2

ตำรำงที่ 1 แสดงการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณค่าตราสนิค้ากบัการตัดสนิใจเลอืกซ้ือสนิค้าแฟช่ันตรา

 สินค้าฟิลาของผู้บริโภคเจนวายและเจนซี ในเขตกรุงเทพมหานคร

คุณค่ำตรำสินค้ำ

กำรตัดสินใจเลือกซื้อ

r Sig. ระดับควำมสัมพันธ์

การรับรู้ถึงตราสินค้า .778** .00 สัมพันธ์สูง

การรับรู้ในคุณภาพ .847** .00 สัมพันธ์สูง

การเชื่อมโยงกับตราสินค้า .847** .00 สัมพันธ์สูง

ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า .674** .00 สัมพันธ์ปานกลาง

คุณค่ำตรำสินค้ำโดยรวม .857** .00 สัมพันธ์สูง

** ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05

 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้ากับการตัดสินใจเลือก

ซื้อสินค้าแฟชั่นตราสินค้าฟิลา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้ากับการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้าแฟชั่นตราสินค้าฟิลา พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ .00 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H
0
) และยอมรับสมมติฐานรอง (H

1
) หมายความว่า คุณค่าตราสินค้าโดยรวมมีความสัมพันธ์

เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฟช่ัน ตราสินค้าฟิลา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .857 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทิศทาง

เดียวกันในระดับสูง ซึ่งสามารถจ�าแนกความสัมพันธ์ตามรายข้อได้ดังนี้

 1. คุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้ถึงตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า

แฟชั่นตราสินค้าฟิลา พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .00 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
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◆ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้า และความไว้วางใจกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ◆

แฟชั่นตราสินค้าฟิลาของผู้บริโภคเจนวายและเจนซี ในเขตกรุงเทพมหานคร

(H
0
) และยอมรับสมมติฐานรอง (H

1
) หมายความว่า คุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้ถึงตราสินค้า

มคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกกับการตัดสนิใจเลอืกซ้ือสนิค้าแฟช่ัน ตราสนิค้าฟิลา อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ

ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .778 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์

ในทศิทางเดียวกนัระดับสงู กล่าวคือ หากผู้บรโิภคมรีะดับการตัดสนิใจต่อคุณค่าตราสนิค้า ด้านการรบัรู้

ถงึตราสนิค้าในระดับทีส่งูขึน้ จะส่งผลให้ผู้บรโิภคตัดสนิใจเลอืกซ้ือสนิค้าแฟช่ันตราสนิค้าฟิลาเพิม่ขึน้สงู

 2. คุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้ในคุณภาพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า

แฟชั่น ตราสินค้าฟิลา พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .00 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H
0
) และยอมรับสมมติฐานรอง (H

1
) หมายความว่า คุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้ในคุณภาพ มีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นตราสินค้าฟิลา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั .847 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง

เดียวกันระดับสูง กล่าวคือ หากผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้า ด้านการรับรู้ในคุณภาพ

ในระดับที่สูงขึ้น จะส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นตราสินค้าฟิลาเพิ่มขึ้นสูง

 3. คุณค่าตราสินค้าด้านการเช่ือมโยงกับตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สินค้าแฟชั่น ตราสินค้าฟิลา พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .00 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H
0
) และยอมรับสมมติฐานรอง (H

1
) หมายความว่า คุณค่าตราสินค้าด้านการเช่ือมโยง

กับตราสินค้า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่น ตราสินค้าฟิลา อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .847 แสดงว่าตัวแปรทั้งสอง

มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับสูง กล่าวคือ หากผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจต่อคุณค่าตรา

สินค้า ด้านการเช่ือมโยงกับตราสินค้า ในระดับที่สูงขึ้น จะส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า

แฟชั่นตราสินค้าฟิลาเพิ่มขึ้นสูง

 4. คุณค่าตราสนิค้าด้านความจงรกัภักดีต่อตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจเลอืกซ้ือ

สินค้าแฟชั่น ตราสินค้าฟิลา พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .00 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H
0
) และยอมรับสมมติฐานรอง (H

1
) หมายความว่า คุณค่าตราสินค้าด้านการเช่ือมโยงกับ

ตราสินค้า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฟช่ัน ตราสินค้าฟิลา อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .674 แสดงว่าตัวแปรทั้งสอง

มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกันระดับปานกลาง กล่าวคือ หากผู้บรโิภคมรีะดับการตัดสนิใจต่อคุณค่า

ตราสินค้า ด้านความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ในระดับที่สูงขึ้น จะส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้าแฟชั่นตราสินค้าฟิลาเพิ่มขึ้นปานกลาง
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◆ รัชฎาพร บุญเรือง กรณ์รัชภัส จับใจ บุญฤทธิ์ ผ่องเมฆินทร์ เจตนา สุขเอนก วริสรา เทียมทัด ◆

 สมมติฐำนที่ 2 ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นตราสินค้า

ฟิลาของผู้บริโภคเจนวายและเจนซี ในเขตกรุงเทพมหานคร

 สมมติฐานทางสถิติ ดังนี้

 H
0
: ความไว้วางใจไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นตราสินค้า

ฟิลา ของผู้บริโภคเจนวายและเจนซี ในเขตกรุงเทพมหานคร

 H
1
: ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฟช่ันตราสินค้า

ฟิลา ของผู้บริโภคเจนวายและเจนซี ในเขตกรุงเทพมหานคร

 การวิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H
0
) ก็ต่อ

เมื่อค่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า .05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 3

ตำรำงที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฟช่ัน

 ตราสินค้าฟิลาของผู้บริโภคเจนวายและเจนซี ในเขตกรุงเทพมหานคร

ควำมไว้วำงใจ

กำรตัดสินใจเลือกซื้อ

r Sig. ระดับควำมสัมพันธ์

ความสามารถของตราสินค้า .838** .00 สัมพันธ์สูง

ความน่าเชื่อถือของตราสินค้า .849** .00 สัมพันธ์สูง

ความเอื้อเฟื้อของตราสินค้า .811** .00 สัมพันธ์สูง

ความมีชื่อเสียงของตราสินค้า .857** .00 สัมพันธ์สูง

ควำมไว้วำงใจโดยรวม .875** .00 สัมพันธ์สูง

** ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้าแฟชั่น ตราสินค้าฟิลา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

แฟชั่น ตราสินค้าฟิลา พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ .00 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก

(H
0
) และยอมรับสมมติฐานรอง (H

1
) หมายความว่า ความไว้วางใจกับโดยรวมมีความสัมพันธ์

เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฟช่ัน ตราสินค้าฟิลา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .875 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทิศทาง

เดียวกันในระดับสูง ซึ่งสามารถจ�าแนกความสัมพันธ์ตามรายข้อได้ดังนี้
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◆ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้า และความไว้วางใจกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ◆

แฟชั่นตราสินค้าฟิลาของผู้บริโภคเจนวายและเจนซี ในเขตกรุงเทพมหานคร

 1. ความไว้วางใจด้านความสามารถของตราสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการตัดสนิใจเลอืก

ซ้ือสนิค้าแฟช่ัน ตราสนิค้าฟิลา พบว่า มค่ีา Sig. เท่ากบั .00 ซ่ึงน้อยกว่า .05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H
0
) และยอมรับสมมติฐานรอง (H

1
) หมายความว่า ความไว้วางใจด้านความสามารถของ

ตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการตัดสนิใจเลอืกซ้ือสนิค้าแฟช่ัน ตราสนิค้าฟิลา อย่างมนัียส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .838 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับสูง กล่าวคือ หากผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจต่อความไว้

วางใจ ด้านความสามารถของตราสินค้า ในระดับที่สูงขึ้น จะส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

แฟชั่นตราสินค้าฟิลาเพิ่มขึ้นสูง

 2. ความไว้วางใจด้านความน่าเช่ือถือของตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สินค้าแฟชั่น ตราสินค้าฟิลา พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .00 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H
0
) และยอมรับสมมติฐานรอง (H

1
) หมายความว่า ความไว้วางใจด้านความน่าเช่ือถือ

ของตราสินค้า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฟช่ัน ตราสินค้าฟิลา อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .849 แสดงว่าตัวแปร

ทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกันระดับสงู กล่าวคือ หากผู้บรโิภคมรีะดับการตัดสนิใจต่อความ

ไว้วางใจ ด้านความน่าเช่ือถือของตราสินค้า ในระดับที่สูงขึ้น จะส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือ

สินค้าแฟชั่นตราสินค้าฟิลาเพิ่มขึ้นสูง

 3. ความไว้วางใจด้านความเอ้ือเฟ้ือของตราสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการตัดสนิใจเลอืก

ซ้ือสนิค้าแฟช่ัน ตราสนิค้าฟิลา พบว่า มค่ีา Sig. เท่ากบั .00 ซ่ึงน้อยกว่า .05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H
0
) และยอมรับสมมติฐานรอง (H

1
) หมายความว่า ความไว้วางใจด้านความเอ้ือเฟื้อของ

ตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการตัดสนิใจเลอืกซ้ือสนิค้าแฟช่ัน ตราสนิค้าฟิลา อย่างมนัียส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .811 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับสูง กล่าวคือ หากผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจต่อความไว้วางใจ 

ด้านความเอื้อเฟื้อของตราสินค้า ในระดับที่สูงขึ้น จะส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่น

ตราสินค้าฟิลาเพิ่มขึ้นสูง

 4. ความไว้วางใจด้านความมีช่ือเสียงของตราสินค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจ

เลือกซื้อสินค้าแฟชั่น ตราสินค้าฟิลา พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .00 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H
0
) และยอมรับสมมติฐานรอง (H

1
) หมายความว่า ความไว้วางใจด้านความ

มีช่ือเสียงของตราสินค้า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฟช่ัน ตราสินค้า

ฟิลา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .857 แสดง

ว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับสูง กล่าวคือ หากผู้บริโภคมีระดับการ
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◆ รัชฎาพร บุญเรือง กรณ์รัชภัส จับใจ บุญฤทธิ์ ผ่องเมฆินทร์ เจตนา สุขเอนก วริสรา เทียมทัด ◆

ตัดสินใจต่อความไว้วางใจ ด้านความมีช่ือเสียงของตราสินค้า ในระดับที่สูงขึ้น จะส่งผลให้ผู้บริโภค

ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นตราสินค้าฟิลาเพิ่มขึ้นสูง

กำรอภิปรำยผล 

 ผู้วิจัยขอน�าเสนอการอภิปรายผลและข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย ดังนี้

 สมมติฐานที่ 1 พบว่า คุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่น

ตราสินค้าฟิลาของผู้บริโภคเจนวายและเจนซีในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้ในคุณภาพ และ

ด้านการเชื่อมโยงกับตราสินค้า อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ต้ังไว้ เนื่องจากสินค้าแฟช่ันตราสินค้าฟิลาเป็นตราสินค้าที่มีช่ือเสียงและได้รับความนิยม 

ใส่ใจในคุณภาพ และมีราคาที่จับต้องได้ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกซ้ือ

ของผู้บรโิภคเจนวายและเจนซีท่ีมต่ีอตราสนิค้าฟิลา ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกบัการศึกษาของ

อิทธิพงค ชละธารและพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล (2564) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและ

คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผล ต่อการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าตรายูนิโคลผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคใน

ประเทศไทยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ได้แก่ ด้านการรับรู้ต่อตราสินค้า ด้านการรับรู้

คุณภาพ ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า ทุกปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคลผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย การทดสอบสมมุติฐาน

อิทธิพลของปัจจัยที่กล่าวมาแสดงให้เห็นอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ

การศึกษาของวัลลภา พัฒนา และอันธิกา ทิพย์จ�านงค์ (2562) ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) ในเขตจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่าคุณค่าตราสินค้า

ของผลิตภัณฑ์โอทอป ส่งผลต่อความไว้วางใจผลิตภัณฑ์โอทอป ซึ่งพบว่า ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าของ

ผลิตภัณฑ์โอทอป มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจผลิตภัณฑ์โอทอป ได้แก่ การเชื่อมโยงตราสินค้า และ

การรับรู้คุณภาพ โดยปัจจัยการรับรู้คุณภาพและการเชื่อมโยงตราสินค้า เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้

วางใจผลิตภัณฑ์โอทอป มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (R = 0.666) โดยตัวแปรต่าง ๆ อธิบายการ

แปรของความไว้วางใจผลิตภัณฑ์โอทอป ได้ร้อยละ 44.30 (R2 = 0.443)

 สมมติฐานที่ 2 พบว่า ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นตรา

สินค้าฟิลาของผู้บริโภคเจนวายและเจนซีในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซ่ึงปัจจัยความไว้วางใจในตราสินค้าฟิลาประกอบ

ด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถของตราสินค้า ด้านความน่าเชื่อถือของตราสินค้า ด้านความ

เอ้ือเฟื้อของตราสินค้า และด้านความมีช่ือเสียงของตราสินค้า พบว่า ผู้บริโภคเจนวายและเจนซี 

ในเขตกรงุเทพมหานคร มรีะดับการตัดสนิใจต่อความไว้วางใจในตราสนิค้าฟิลามากท่ีสดุคือ ความมช่ืีอ
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◆ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้า และความไว้วางใจกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ◆

แฟชั่นตราสินค้าฟิลาของผู้บริโภคเจนวายและเจนซี ในเขตกรุงเทพมหานคร

เสียงของตราสินค้า ในประเดน็เรื่อง ตราสินค้าฟิลาเป็นตราสินค้าที่มีความยั่งยืน น่าเชื่อถือในคุณภาพ 

โดยผู้บริโภคนั้นได้รับความคิดเห็นและมีมุมมองเชิงบวกต่อตราสินค้าฟิลา แสดงให้เห็นว่าช่ือเสียง

ของตราสินค้ามีความส�าคัญต่อการพิจารณาตัดสินใจเลือกซ้ือ การได้รับข้อมูลต่างๆในเชิงบวกก่อให้

เกิดความคาดหวังที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า สอดคล้องกับการศึกษาของดวงพร เลิศสิริลดากุล และ 

วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ (2561) ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้า ความไว้วางใจ และคุณภาพสินค้าที่มี

ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าในเครอืสหพฒัน์ของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร ผลการ

ศึกษาพบว่า ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในเครือสหพัฒน์ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ต�่าและต�่ามาก และมีทิศทางเดียวกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับแนวคิดของพาราสุรามานและซีสทัม (Parasuraman, 

B.. & Zeithaml, 1996) กล่าวว่า ความไว้วางใจ คือ สิ่งชี้วัดความสัมพันธ์และความจงรักภักดีที่

ผู้บริโภคมีต่อองค์กรธุรกิจและต่อสินค้าหรือบริการ 

บทสรุป

 คุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้ถึงตราสินค้า การรับรู้ในคุณภาพ และการเชื่อมโยงกับตราสินค้า 

มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฟช่ันตราสินค้าฟิลา กล่าวคือ หากผู้บริโภคมีระดับ

ความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้า ด้านการรับรู้ถึงตราสินค้า การรับรู้ในคุณภาพ และการเชื่อมโยงกับ

ตราสนิค้า ในระดับทีส่งูขึน้ จะส่งผลให้ผู้บรโิภคตัดสนิใจซ้ือสนิค้าแฟช่ันตราสนิค้าฟิลาเพิม่สงูขึน้ และ

ความไว้วางใจ ด้านความสามารถของตราสินค้า ความน่าเช่ือถือของตราสินค้า ความเอ้ือเฟื้อของ

ตราสินค้า และความมีช่ือเสียงของตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฟช่ัน 

ตราสินค้าฟิลา กล่าวคือ หากผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อความไว้วางใจ ด้านความสามารถของ

ตราสินค้า ความน่าเช่ือถือของตราสินค้า ความเอ้ือเฟื้อของตราสินค้า และความมีช่ือเสียงของ

ตราสินค้า ในระดับที่สูงขึ้น จะส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นตราสินค้าฟิลาเพิ่มสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย

 1. ข้อเสนอแนะกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้ 

  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากผลการด�าเนินการวิจัย ดังนี้

  1.1 ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญในเรื่องของการเช่ือมโยงกับตราสินค้า ผู้บริโภคให้

ความส�าคัญกับภาพลักษณ์ของตราสินค้า และมีความต้องการให้ตราสินค้าฟิลาช่วยส่งเสริมบุคลิกให้

ตนเองดีขึ้น ควรก�าหนดจุดยืนของตราสินค้าให้ชัดเจน ท�าให้ตราสินค้าแตกต่างจากตราสินค้าที่มีใน

ตลาด และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของสิ่งต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องตราสินค้า เชื่อมโยงเข้ากับความทรงจ�าของ
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◆ รัชฎาพร บุญเรือง กรณ์รัชภัส จับใจ บุญฤทธิ์ ผ่องเมฆินทร์ เจตนา สุขเอนก วริสรา เทียมทัด ◆

ผู้บริโภค น�าไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นตราสินค้าฟิลาต่อไปในอนาคต

  1.2 ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญในเรื่อง การรับรู้ในคุณภาพ เนื่องจากผู้บริโภคให้

ความส�าคัญต่อมาตรฐานการผลิต รวมถึงรูปแบบของสินค้าที่มีความทันสมัยมีความเหมาะสม คุ้มค่า 

คุ้มราคา ดังน้ันผู้ประกอบการควรที่จะพัฒนาคุณภาพ รูปแบบของสินค้าให้มีรูปแบบและคุณสมบัติ

ตามที่ผู้บริโภคต้องการ

  1.3 ความน่าเช่ือถือของตราสนิค้า ผู้บรโิภคให้ความส�าคัญในการน�าเสนอข้อมลูของสนิค้า

เป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการ และนักการตลาดควรให้ความส�าคัญกับปัจจัยนี้ ควรมีข้อมูลด้านความ

ปลอดภัย การใช้งาน และการบ�ารงุรกัษาทีถู่กต้อง เพือ่ให้ผู้บรโิภคเกดิความไว้วางใจ และน�ามาซ่ึงการซ้ือ

 2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส�ารวจโดยการใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซ่ึงการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามน้ัน

บางครั้งอาจไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง และครบถ้วนสมบูรณ์จากผู้ตอบแบบสอบถามที่ผู้วิจัยต้องการ ดงันั้น

ในบางส่วนจึงควรมกีารศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์ข้อมลูในเชิงลกึเข้าร่วมมาด้วย เพือ่ทีจ่ะได้

ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น

  2.2 ควรศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างแต่ละเจเนอเรชันเพื่อให้ได้

ผลลัพธ์ที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น 
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◆ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้า และความไว้วางใจกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ◆

แฟชั่นตราสินค้าฟิลาของผู้บริโภคเจนวายและเจนซี ในเขตกรุงเทพมหานคร
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