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บทคัดยอ 

 

การศึกษาฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการสงผลของการต่ืนตัวในการซื้อสินคา สินคา

ของรานคาและทักษะของพนักงานมีผลตอความต้ังใจซื้อซ้ําของลูกคายูนิโคล (Uniqlo) ตัวอยางที่ใช

ในการศึกษามาจากประชากรทีเ่ปนลูกคายูนิโคล (Uniqlo) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

จํานวน 400 คน ซึ่งแบงตัวอยางเปน เพศชายและเพศหญิง กลุมจําแนกตาม ผูที่เคยเปนลกูคายูนิโคล 

(Uniqlo) ในเขตกรุงเทพมหานครโดยจัดสัดสวนของจํานวนตัวอยางแตละกลุมดังตอไปน้ี กลุมที่เก็บ

รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 89 คน กลุมที่เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน 

(Online) จํานวน 311 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสอบถามทีม่ีคาความเช่ือถือไดเทากบั 

.941 และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาจากผูทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

เบื้องตน คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอางองิ 

ที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหขอมูลโดยความถดถอยเชิงพหุคูณ  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การต่ืนตัวในการซื้อสินคา สนิคาของรานคาและทกัษะของ

พนักงาน สงผลตอความต้ังใจซื้อซ้ําของลกูคายูนิโคล ในระดับรอยละ 72.4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเมื่อเรียงลําดับการสงผลโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ สินคาของรานคา 

(Merchandise) (Beta = .627) รองลงมาไดแก การต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Beta = .201) และนอย

ที่สุด ไดแก ทักษะของพนักงาน (Beta = 0.93) 
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ABSTRACT 

 

 This study aims to explore the arousal shopping, merchandise and employee 

skills that affect repurchase intention of the Uniqlo customers. 

The sample of a study is Uniqlo customers in Bangkok area. Four-hundred 

respondents were being selected by using purposive sampling. Respondents 

characterized by different gender. The sample size was collected by using 

questionnaire for eighty-nine respondents and online questionnaire for three-

hundred and eleven respondents. The tools used consists of the query with the 

research reliability of .941 and the research was verified accurately by the experts. 

The percentage, mean and standard deviation were being tabulated and analyzed by 

using Multiple Regression to analyze the hypothesis. 

The results were concluded as follows the arousal shopping, merchandise 

and employee skills that affect repurchase intention of the Uniqlo customers at the 

percentage of 72.4 with significant of statistics at .05. These results were affected 

merchandise (Beta = .627), arousal shopping (Beta = .201) and employee skills (Beta 

= 0.93) respectively. 

 

Keywords: Arousal Shopping, Merchandise, Employee Skills, Uniqlo, Repurchase 

Intention 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความสาํคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเรจ็รปูภายในประเทศไทย ทัง้ในสวนของสินคาทีผ่ลิตภายในประเทศ 

(Local Brand) และสินคาที่เปนแบรนด (Brand) สากล (International Brand) น้ัน มีอัตราการ

เติบโตสูงข้ึนเรื่อย ๆ ดังจะเห็นไดจากจํานวนการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วของรานคาทีจ่ําหนายเสื้อผา

สําเร็จรูปตามแหลงชอปปง (Shopping) ตาง ๆ อยางเชน ภายในหางสรรพสินคาเองก็ดีหรือตาม

แหลงคอมมูนิต้ีมอลล (Community Mall) ตาง ๆ  

หากเรามองในแงสวนแบงทางการตลาดของอุตสาหกรรมเสือ้ผาสําเรจ็รปูภายในประเทศไทย

น้ัน จะสามารถสงัเกตเห็นไดวามูลคาสวนแบงทางการตลาดของเสือ้ผาสําเร็จรูปภายในประเทศไทยมี

มูลคาสงูถึง 100,000 ลานบาท ซึ่งแบงออกเปนมลูคาสวนแบงทางการตลาดของสินคาที่ผลิตภายใน 

ประเทศ (Local Brand) จํานวน 50,000 ลานบาทหรือสามารถคิดไดเปนสัดสวน 50% จากมลูคา

สวนแบงทางการตลาดของเสือ้ผาสําเร็จรูปภายในประเทศไทยทั้งหมดและมลูคาสวนแบงทาง

การตลาดของสินคาทีเ่ปนแบรนด (Brand) สากล (International Brand) น้ัน แบงออกเปนจํานวน 

50,000 ลานบาท หรือสามารถคิดไดเปนสัดสวน 50% จากมูลคาสวนแบงทางการตลาดของเสื้อผา

สําเร็จรูปภายในประเทศไทยทั้งหมดซึง่โดยภาพรวมน้ัน จะเห็นไดวาสินคาที่เปนแบรนด (Brand) 

สากล (International Brand) น้ัน จะยังมีโอกาสในการครองสวนแบงทางการตลาดที่เพิม่มากข้ึน 

เน่ืองจาก ณ ปจจบุัน สินคาทีเ่ปนแบรนด (Brand) สากล (International Brand) สามารถครองสวน

แบงทางการตลาดไดมากถึงในสัดสวนกวา 50% แลว เมื่อเทยีบกับสินคาทีผ่ลิตภายในประเทศ 

(Local Brand) ดังภาพที่ 1.1 แสดงใหเห็นถึงมูลคาสวนแบง ทางการตลาดระหวางสินคาทีผ่ลิต

ภายในประเทศ (Local Brand) และสินคาทีเ่ปนแบรนด (Brand) สากล (International Brand) 
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50%50%

Market Share (สวนแบงทางการตลาด)

Market Share Local Brand 

(สวนแบงทางการตลาดของสินคาที่ผลิตภายในประเทศ)

Market Share International Brand 

(สวนแบงทางการตลาดของสินคาที่เปนแบรนด (Brand) สากล)

ภาพที่ 1.1: การเติบโตของมลูคาสวนแบงทางการตลาดของเสื้อผาสําเรจ็รปูภายในประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: มูลคาสวนแบงทางการตลาดของเสือ้ผาสําเร็จรูปภายในประเทศไทย. (2558). กรุงเทพธุรกจิ 

(Bangkok Biz News). สืบคนจาก www.bangkokbiznews.com.  

 

ดวยภาพรวมของตลาดอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเรจ็รปูที่มีแนวโนมในอัตราการเติบโตทีสู่งข้ึน

เรื่อย ๆ ประกอบกบัในปจจบุันกลุมผูบรโิภคภายในประเทศไทยไดใหความสําคัญและมีความสนใจใน

สินคาประเภทแฟช่ัน (Fashion) เครือ่งแตงกายมากย่ิงข้ึน จงึทําใหสินคาที่เปนแบรนด (Brand) สากล

ตาง ๆ ไดเห็นถึงศักยภาพภายในประเทศไทยและไดเขามาลงทุนเปดสาขาในประเทศไทยเปนจํานวน

มาก ซึ่งไดแก แบรนด (Brand) ยูนิโคล (Uniqlo), Zara, XXI Forever, เอช แอนด เอ็ม (H&M), 

แกป (Gap) และลาคอส (LaCoste) เปนตน สวนในแงของกลุมผูบริโภคน้ัน กลุมผูบริโภคก็จะมี

ตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาประเภทเสื้อผาสําเรจ็รปูที่เพิม่มากข้ึนดวย  

สําหรับยูนิโคล (Uniqlo) น้ัน เปนแฟช่ันแบรนด (Fashion Brand) เสื้อผาสําเรจ็รปูอันดับ 1 

ในประเทศญีปุ่น ซึ่งผลิตเสื้อผา เครือ่งแตงกาย ภายใตแนวคิดที่วา “Made for All” คือ ผลิตเสื้อผา 

เครื่องแตงกายทีเ่หมาะกับทุกเพศ ทุกวัย สามารถสวมใสในทุกสภาพอากาศ สามารถประยุกตใหใสได

ในทุกโอกาสและเปนแบรนด (Brand) สําหรบัทุกชนช้ันในสงัคม ปจจุบันยูนิโคล (Uniqlo) มีสาขากวา 

23 สาขาภายในประเทศไทยแบงออกเปนสาขาในจังหวัดกรงุเทพมหานครถึง 14 สาขา ในตางจังหวัด

อีก 9 สาขาและภายในป พ.ศ. 2564 น้ัน ยูนิโคล (Uniqlo) มีแผนทีจ่ะขยายสาขาในประเทศไทยให

ครบจํานวน 100 สาขา ในสวนของผลการดําเนินงานทีผ่านมายูนิโคล (Uniqlo) มีการเติบโตของ

ธุรกิจตามเปาหมายที่วางไว คือ มีการขยายการเติบโตจากปกอน ประมาณ 1 เทาตัวและยังมกีาร
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มูลคาการนําเขาเส้ือผาอาเซียน (ASEAN)

(หนวย:ลานเหรียญสหรัฐ)

มูลคาการนําเขาเสื้อผา ASEAN

(หนวย:ลานเหรียญสหรัฐ)

ต้ังเปาหมายวายูนิโคล (Uniqlo) น้ันจะสามารถกลายเปนแบรนด (Brand) เสื้อผาสําเร็จรูปที่มี

ยอดขายสูงสุดในประเทศไทย (เอ-เลอ-เพนท (A-Le’ Paint), 2554) 

เน่ืองดวยอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเรจ็รปูที่มีอัตราการเติบโตทีร่วดเร็วน้ัน สงผลใหผูประกอบการ

ทางธุรกจิ Fast Fashion Retrailers ไมเพียงแตเฉพาะแบรนด (Brand) ยูนิโคล (Uniqlo) เทาน้ันที่ได

มองเห็นถึงโอกาสที่จะเขามาลงทุนในธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปภายในประเทศไทย แตรวมถึงในเขตภูมิภาค

อาเซียน (ASEAN) ที่มจีํานวนเพิ่มข้ึนจากเดิมซึ่งในชวงป พ.ศ. 2551-2555 กลุมประเทศอาเซียน 

(ASEAN) ไดมีการนําเขาเสื้อผาสําเรจ็รปูเปนจํานวนเพิม่ข้ึนทุก ๆ ปอยางตอเน่ือง โดยประเทศทีม่ีมลูคา

การนําเขาเสื้อผาสําเรจ็รปูคอนขางสูงไดแก ประเทศเวียดนาม ประเทศสงิคโปร ประเทศมาเลเซียและ

ประเทศไทย เน่ืองจากกลุมประเทศอาเซียน (ASEAN) ที่กลาวถึงน้ันโดยเฉพาะประเทศไทยไดมองเห็น

ถึงความสามารถทางดานตลาดและในดานฐานการผลิตที่จะมีศักยภาพเติบโตที่คอนขางสงูในอนาคต  

แตการเขามาของแบรนด (Brand) สินคาเสื้อผาสําเร็จรูปรายใหม ๆ น้ัน อาจสงผลใหผูประกอบการ

สินคาเสือ้ผาสําเร็จรูปเดิมซึง่จะตองมกีารเตรียมกลยุทธตาง ๆ ที่จะรับมอืกับผูเลนในตลาดที่จะเพิ่ม 

มากข้ึน ดังภาพที่ 1.2 แสดงใหเห็นถึงมลูคาการนําเขาเสื้อผาภายในอาเซียน (ASEAN) 

 

ภาพที่ 1.2: การเติบโตของมลูคาการนําเขาเสือ้ผาอาเซียน (ASEAN) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: ศูนยวิจัยกสกิรไทย. (2556). [AEC Plus] Fast Fashion Retailers บุกอาเซียน: คาดป’56  

ดันยอดนําเขาเสือ้ผาพุงรอยละ 45 ... จับตาการเติบโตในไทย (กระแสทรรศน ฉบับที่ 2409).  

สืบคนจาก https://www.kasikornresearch.com/TH/KEconAnalysis/Pages/View 

Summary.aspx?docid=31823. 
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ภาพที่ 1.3: การเติบโตของมลูคาการนําเขาเสือ้ผาอาเซียน (ASEAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: ศูนยวิจัยกสกิรไทย. (2556). [AEC Plus] Fast Fashion Retailers บุกอาเซียน: คาดป’56  

ดันยอดนําเขาเสือ้ผาพุงรอยละ 45 ... จับตาการเติบโตในไทย (กระแสทรรศน ฉบับที่ 2409).  

สืบคนจาก https://www.kasikornresearch.com/TH/KEconAnalysis/Pages/View 

Summary.aspx?docid=31823. 

 

ในแงของผูประกอบการจึงอาจจะตองมกีารปรบัตัว โดย มีการนํากลยุทธตาง ๆ ออกมาใช 

เพื่อรบัมือกับปญหาการเพิ่มข้ึนของแบรนด (Brand) เสื้อผาสําเร็จรูปแบรนด (Brand) ใหม ๆ เชน 

อาจจะมกีารออกสินคาเสื้อผาสําเร็จรูปเรือ่ย ๆ การออกโปรโมช่ัน (Promotion) สินคาเสื้อผา

สําเร็จรูปใหม ๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อชวยใหผูบรโิภคไดทราบถึงกระแสแฟช่ัน (Fashion) ในชวงน้ัน ๆ

และถือเปนการสรางการต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal Shopping) ใหกับผูบรโิภค โดยผูบริโภคจะ

ถูกกระตุนโดยตรงจากขอมลูสินคาและความตองการในตัวสนิคา ซึ่งเกิดเปนความพึงพอใจทีก่อใหเกิด

ความตองการทีจ่ะซื้อสินคาน้ัน ๆ เพือ่เติมเต็มความตองการของผูบริโภค 

ดานสินคาของรานคา (Merchandise) อันประกอบไปดวย ดานตัวสินคาเอง เชน คุณภาพ

ของสินคา ความคุมคาของสินคาในแงของราคา ดานการสงเสริมการขาย บรรยากาศโดยรวมของราน 

รวมถึงการจัดเรียงสินคาที่มีความเปนระเบียบและงายตอการที่ผูบรโิภคจะเขาไปมีประสบการณกับตัว

สินคาหยิบจับหรอืทดลองสวมใส ซึง่สิง่เหลาน้ีกเ็ปนปจจัยทีส่ําคัญที่กอใหเกิดความดึงดูดจากผูบริโภค

ที่จะเขามาซื้อสินคาเสื้อผาสําเร็จรูปของเรา 

47.70%

25.60%

7.90%

7.30%
11.50%

ประเทศที่นําเขาเส้ือผาหลักในอาเซียน (ASEAN)

(หนวย:รอยละ)

ประเทศเวียดนาม ประเทศสิงคโปร ประเทศมาเลเซีย

ประเทศไทย ประเทศอื่นๆ (5 ประเทศ)
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ในเรื่องทักษะของพนักงาน (Employee Skills) เน่ืองจากพนักงานเปรียบเสมือนบุคคลที่

สามารถสื่อใหเห็นถึงภาพลักษณหลักขององคกร กลาวคือถือเปนหนาตาขององคกรน่ันเอง การมีการ

จัดการ Training การจัดอบรมและการอพัเดท (Update) ขอมูลทางดานตัวสินคาจงึถือเปนสิง่สําคัญ 

เน่ืองจากพนักงานเปนเหมือน Front Line ที่จะมีโอกาสมีประสบการณกับลูกคาโดยตรงในดานการ

บริการเองก็ดีหรือการใหขอมูล ความรูเกี่ยวกับตัวสินคา ดังน้ันพนักงานก็ควรทีจ่ะมีทักษะการทํางาน

ที่คอนขางมีประสิทธิภาพ รวมถึงทัศนะคติในการทํางานที่ดีอีกดวย เพื่อที่จะเปนการสรางความพึง

พอใจแกลูกคาที่มาซื้อสินคาของเรา 

จากที่กลาวมาขางตน ปจจัยเหลาน้ีลวนมผีลตอความต้ังใจซือ้ซ้ําของลูกคา (Repurchase 

Intention) กลาวคือในปจจบุันมีการเขามาของสินคาเสื้อผาสําเร็จรูปแบรนด (Brand) ใหม ๆ อยูไมนอย 

ทําใหผูบริโภคมีตัวเลือกมากข้ึนในการเลือกซือ้สนิคา ซึ่งการที่เราจะสามารถดึงลูกคาใหยังคงกลบัมาซื้อ

สินคาของเราอีกจําเปนตองมกีารปรบักลยุทธดังทีก่ลาวมาขางตน เพื่อใหลูกคามปีระสบการณที่ดีตอ

สินคาเรา รวมถึงเกิดความพงึพอใจและไววางใจทีจ่ะเลือกซือ้สินคาของเราตอไปในอนาคต 

ดังน้ันผูทําวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่องการต่ืนตัว สินคาและทักษะของพนักงานที่มผีลตอความ

ต้ังใจซื้อซ้ําของลูกคายูนิโคล (Uniqlo) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหฝายทีเ่กี่ยวของบริษัท ยูนิโคล 

(ประเทศไทย) จํากัดนําผลไปใชในการทราบถึงการต่ืนตัว สินคาและทักษะของพนักงานที่มผีลใหลูกคา

กลับมาซื้อสินคาซ้ําเพื่อเปนอีกหน่ึงชองทางในการกระตุนยอดขายใหดีย่ิงข้ึนและเพื่อนําไปสูการพัฒนา

ทางดานกลยุทธการเจาะตลาดผูบรโิภคภายในประเทศไทยใหครอบคลุมมากข้ึน 

 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

การศึกษาในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคดังตอไปน้ีคือ 

1.2.1 เพื่อสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอการต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal 

Shopping) ของยูนิโคล (Uniqlo) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

1.2.2 เพื่อสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอสินคาของรานคา (Merchandise) ยูนิโคล 

(Uniqlo) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.2.3 เพื่อสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภคที่มตีอทักษะของพนักงาน (Employee Skills)  

ยูนิโคล (Uniqlo) ในเขตกรงุเทพมหานคร 

1.2.4 เพื่อวิเคราะหการสงผลของการต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Shopping Arousal) ที่มีผลตอ

ความต้ังใจซื้อซ้ําของลกูคายูนิโคล (Uniqlo) (Repurchase Intention) 

1.2.5 เพื่อวิเคราะหการสงผลของสินคาของรานคา (Merchandise) ที่มีผลตอความต้ังใจซื้อ

ซ้ําของลกูคายูนิโคล (Uniqlo) (Repurchase Intention) 
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1.2.6 เพื่อวิเคราะหการสงผลของทักษะของพนักงาน (Employee Skills) ที่มีผลตอความ

ต้ังใจซื้อซ้ําของลูกคายูนิโคล (Uniqlo) (Repurchase Intention) 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในครั้งน้ี โดยเลือกใชวิธีการสํารวจดวย

แบบสอบถามที่สรางข้ึนและไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ีคือ 

1) ประชากรที่ใชศึกษา คือ ทั้งเพศชายและเพศหญงิทีเ่คยเปนลูกคายูนิโคล (Uniqlo) ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2) ตัวอยางที่ใชศึกษาเลอืกจากประชากร โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  

Sampling) และใชจํานวน 400 คน ซึ่งจํานวนน้ีไดจากการใชตารางสําเรจ็รปูของ Yamane (1967) 

3) ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการศึกษา ประกอบดวย 

ตัวแปรอิสระ คือ ดานการต่ืนตัวในการซือ้สินคา (Arousal Shopping) ดานสินคาของ

รานคา (Merchandise) และดานทักษะของพนักงาน (Employee Skills) 

ตัวแปรตาม คือ ความต้ังใจซื้อซ้ําของลกูคายูนิโคล (Uniqlo) (Repurchase Intention) 

4) สถานที่ศึกษาที่ผูวิจัยใชเก็บรวบรวมขอมลู คือ รานคายูนิโคล (Uniqlo) ในบรเิวณเขต

กรุงเทพมหานคร 

5) ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มต้ังแตกรกฎาคม 2558 ถึง พฤศจิกายน 2558 

 

1.4 ประโยชนท่ีใชในการศึกษา 

ผลจากการศึกษามีประโยชนตอฝายที่เกี่ยวของดังน้ี คือ 

1) ฝายที่เกี่ยวของบริษัท ยูนิโคล (ประเทศไทย) จํากัดสามารถนําผลเรื่องการต่ืนตัวในการซื้อ

สินคา (Arousal Shopping) ไปชวยกิจการไดในเรื่องการวางแผนการวางกลยุทธกลุมลกูคายูนิโคล 

(Uniqlo) ที่ชัดเจน เชน การใหความสําคัญในการสรางบรรยากาศภายในรานคายูนิโคล (Uniqlo) 

เพื่อทีจ่ะสามารถชวยใหกระตุนความดึงดูดความสนใจ รวมไปถึงการวางแผนกลยุทธทางดานโปรโมช่ัน 

ที่จะสามารถชวยกระตุนใหผูบริโภคสามารถเพิ่มความถ่ีในการซื้อสินคาทีม่ากข้ึน 

2) ฝายที่เกี่ยวของบริษัท ยูนิโคล (ประเทศไทย) จํากัดสามารถนําผลเรื่องสินคาของรานคา 

(Merchandise) ไปชวยกิจการไดในเรื่องการวางแผนการปรบัปรงุทางดานกลุมสินคา เชน ทางดาน

คุณภาพของสินคา รวมถึงการนําเสนอสินคาใหม ๆ เพื่อใหเทาทันกระแสแฟช่ันในชวงเวลาน้ัน ๆ ซึง่ก็

จะสามารถสงผลใหยอดการจําหนายสินคายูนิโคล (Uniqlo) มีแนวโนมเพิ่มข้ึนตามไปดวย 
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3) ฝายที่เกี่ยวของบริษัท ยูนิโคล (ประเทศไทย) จํากัดสามารถนําผลเรื่องทักษะของพนักงาน 

(Employee Skills) ไปชวยกิจการไดในเรื่องการวางแผนการจัดอบรม (Training) พนักงาน เพื่อที่

พนักงานจะสามารถปฏิบัติงานอยางมีแบบแผน มีวิธีหรือกระบวนการทีส่ามารถนําไปปรับใชกบัทักษะ

ในการทํางาน มีความรูในดานตัวสินคายูนิโคล (Uniqlo) สงผลสูการใหบริการที่มปีระสทิธิภาพตอ

ลูกคายูนิโคล (Uniqlo) 

 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

การต่ืนตัวในการซือ้สินคา (Arousal Shopping) หมายถึง ความรูสึกพงึพอใจและมีความ

ตองการที่จะเลอืกซือ้สินคา รวมถึงมีความรูสกึต่ืนเตน กระตือรือรนเวลาเลือกซื้อสินคา เมื่อรานคามี

สินคาที่เปนคอลเลคช่ัน (Collection) ใหม ๆ ก็มักจะไปเลือกซื้อสินคาเสมอ ๆ 

ดานสินคา (Merchandise) หมายถึง ขาวของเครือ่งใช ที่สามารถจบัตองไดและสามารถมีไว

ในความครอบครองได 

ทักษะของพนักงาน (Employee Skills) หมายถึง ความสามารถในการทํางานไดอยางมี

ความคลองแคลว มีความวองไว มีความแมนยําและมีความชํานาญในการปฏิบัติงานจนเปนที่

นาเช่ือถือและเกิดการยอมรบั (สุริยา มนตรีภักด์ิ, 2550 อางใน วิไลวรรณ รัตนวิวัลย, 2556, หนา 12) 

ยูนิโคล (Uniqlo) คําวา Uniqlo ยอมาจาก Unique Clothing หมายถึง แบรนด (Brand) 

เสื้อผาแนวลําลองทีอ่อกแบบข้ึนมาเพื่อทกุคนจะสามารถสวมใสไดมีการผลิตและออกแบบโดยกาว

ขามความแตกตางระหวางอายุ เพศ อาชีพ เช้ือชาติ รวมถึงทุกขอจํากัดในความแตกตางระหวางผูคน 

(Official Fanpage of Uniqlo Thailand, 2015) 

ความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase Intention) หมายถึง การตัดสินใจซือ้ โดยผานกระบวนการ

ตัดสินใจซือ้สินคาหลายข้ันตอน เพื่อใหผูบรโิภคไดรับความพงึพอใจในการเลือกซื้อสินคาและใชสินคา

จนเกิดเปนความพอใจ (เกศสิรี ปนธุระ, 2556 อางใน วิไลวรรณ รัตนวิวัลย, 2556, หนา 13) 

 
 



บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  

บทน้ีเปนการนําเสนอแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรของการศึกษาซึ่ง

ผูวิจัยไดทําการสบืคนจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยจากแหลงตาง ๆ เพื่อนํามากําหนด

สมมติฐาน โดยแบงเน้ือหาของบทน้ีเปน 7 สวน คือ 

1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องการต่ืนตัวในการซื้อสนิคา (Arousal Shopping) 

2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องสินคาของรานคา (Merchandise) 

3) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องทักษะของพนักงาน (Employee Skills) 

4) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase Intention) 

5) งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

6) สมมติฐานและกรอบแนวคิด 

รายละเอียดในแตละสวนที่กลาวมาขางตน มีสาระสําคัญดังน้ี 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการต่ืนตัว (Arousal Theory) 

Yerkes และ Dodson (1908 อางใน เจษฎา คูงามมาก, 2555) อธิบายเกี่ยวกับการต่ืนตัว 

(Arousal Theory) วาการแสดงออกของพฤติกรรมน้ัน ๆ และการต่ืนตัวมีความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกัน

กลาวคือระดับการต่ืนตัวทีเ่พิ่มข้ึนสามารถชวยผลักดันใหเกิดประสิทธิภาพในการทําสิง่ใดสิ่งหน่ึงที่ดี

ข้ึน แตระดับการต่ืนตัวน้ันจะตองอยูในระดับที่เหมาะสม เชน การต่ืนตัวในระดับทีม่ากเกินไปหรือ

นอยเกินไปสามารถสงผลตอประสิทธิภาพในการทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงลดลง 

 กฎดังกลาวน้ันไดอางถึงการนําไฟฟาช็อต (Electric Shocks) เพื่อชวยกระตุนในการใหหนูหา 

ทางออกพบและไดคนพบวาในระดับไฟฟาช็อต (Electric Shocks) ที่สูงหรือแรงจนเกินไปสามารถทํา

ใหหนูลนลานและพยามสุมหาทางออก 

 การศึกษาน้ันไดอธิบายถึงความสัมพันธที่ไมใชเชิงเสน (Non-Linear Relationship) ระหวาง

การต่ืนตัวและการแสดงออกของพฤติกรรม การศึกษาน้ีไดมีการวิเคราะหอิทธิพลของการปฏิบัติสิง่ใด

สิ่งหน่ึงซึง่คอนขางยากและความเครียดโดยการจําแนกการศึกษาพฤติกรรมของหนูออกเปน 2 กลุม 

พบวา เมื่อระดับการต่ืนตัวเพิ่มข้ึนจะสามารถชวยผลักดันใหเกิดประสทิธิภาพในการแสดงออกของ

พฤติกรรมทั่ว ๆ ไปไดดีย่ิงข้ึน ซึ่งอาจอธิบายไดถึงรปูแบบความสัมพันธในเชิงเสนตรง (Linear) แต  

ณ ระดับการต่ืนตัวทีสู่งมากจนเกินไปน้ันจะสงผลใหประสทิธิภาพในการแสดงออกของพฤติกรรมใด

พฤติกรรมหน่ึงลดลง ซึง่อาจอธิบายไดถึงรูปแบบความสัมพนัธไมเชิงเสนตรง (Non-Linear หรือ 

Inverted-U) ระหวางการต่ืนตัวและการแสดงออกของพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึง 
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ภาพที่ 2.1: ความสัมพันธเชิงเสนตรง (Linear) และความสมัพันธไมเชิงเสนตรง (Non-Linear) 

ระหวางการต่ืนตัวและประสิทธิภาพในการทําสิง่ใดสิง่หน่ึง 

 

Strong 

 

Simple Task 

Performance                                                      Difficult Task 

 

 

Weak 

Low                                                High 

Arousal 

 

ที่มา: NCBI (The National Center for Biotechnology Information). (2005). Cognitive, 

endocrine and mechanistic perspectives on non-linear relationships between 

arousal and brain function. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc 

/articles/PMC2657838/. 

 

นอกจากน้ันยังมีการกลาวถึงการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของนักกีฬา กลาวคือเมื่อผูเลน

มุงมั่นทีจ่ะพยามโยนลกูบาสเกตบอล (Basketball) ลงในตะกราระหวางการแขงขันบาสเกตบอล 

(Basketball) จะกอใหเกิดระดับการต่ืนตัวทีสู่งหรอืเพิม่ข้ึน สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการเลนกีฬาที่

ดีข้ึนและสามารถชวยใหผูเลนสามารถโยนลูกบาสเกตบอล (Basketball) ลงในตะกราได แตหากผูเลน

มุงมั่นทีจ่ะทําคะแนนจนเกิดระดับการต่ืนตัวสูงหรือเพิ่มมากจนเกินไปและกอใหเกิดเปนความเครียด  

ผูเลนอาจจะพลาดการโยนลกูบาสเกตบอล (Basketball) ลงในตะกราได 

ประสิทธิภาพของแตละบุคคลน้ันจะสามารถเพิ่มข้ึนและสงผลใหเกิดประสิทธิภาพที่ดีในการ

ทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงเมื่อไดรบัระดับการต่ืนตัวหรือความเครียดทีพ่อเหมาะหรือระดับจุดทีเ่หมาะสมของแต

ละบุคคล (Optimum Point) และหากเลยจุดน้ีไปแลวจะทาํใหประสทิธิภาพในการทําสิง่ใดสิง่หน่ึงน้ัน

ลดลง จากทีก่ลาวมาขางตนสามารถจําแนกการตอบสนองตอระดับการต่ืนตัวหรือความเครยีดได

ออกเปน 2 ประเภท คือ 
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1) แบบ Eustress หรือการตอบสนองตอระดับความต่ืนตัวหรือความเครียดในเชิงบวก 

กลาวคือ การทีบุ่คคลไดรบัระดับความต่ืนตัวหรือความเครียดในระดับทีพ่อเหมาะจะสงผลใหมีพลัง 

เกิดความมุงมั่น มีความกระฉับกระเฉงและกระตือรือรนที่จะปฏิบัติสิง่ใดสิง่หน่ึงจนสําเร็จ 

2) แบบ Distress หรือการตอบสนองตอระดับความต่ืนตัวหรือความเครียดในเชิงลบ กลาวคือ 

การทีบุ่คคลไดรับระดับความต่ืนตัวหรือความเครียดในระดับทีม่ากจนเกินไปจะสงผลใหหมดพลงั เชน 

เกิดการวิตกกังวลหรอืสามารถสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติสิง่ใดสิ่งหน่ึงลดลง 

Ertekin, Bayraktaroglu และ Gurkaynak (2014) ไดกลาววาความต่ืนตัวและสิ่งกระตุน 

ใหเกิดการเลือกซื้อสินคาเกิดจากพฤติกรรมของตัวผูบริโภคเอง ผูบริโภคมักจะเลือกซื้อสินคาเพื่อตอบ 

สนองตามความตองการ ซึง่อาจคํานึงถึงรปูแบบการนําไปใชงาน (Function) และประโยชนใชสอย  

อีกทั้งผูบริโภคจะเลอืกซื้อสินคาทีเ่กิดจากความช่ืนชอบสวนบุคคลซึ่งสามารถตอบสนองความพงึพอใจ 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องสินคาของรานคา (Merchandise)  

Angell, Megicks, Memery และ Heffernan (2014) อธิบายเกี่ยวกับดานสินคาวาสินคาของ

รานคา (Merchandise) เปนปจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในซูเปอรมารเก็ต (Supermarket) 

หรือหางสรรพสินคา (Department Store) เองก็ดี นอกจากน้ันยังมีปจจัยอื่น ๆ อีกทีส่งผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของผูบรโิภค อันไดแก การบริการ การใหบริการลกูคา สิ่งอํานวยความสะดวก          

ความสะดวกสบาย การสงเสรมิการขาย (Promotion) และบรรยากาศของรานคาสินคาของรานคา 

(Merchandise) น้ันยังสะทอนใหเห็นถึงภาพลักษณของรานคาซึ่งสามารถจําแนกออกไดเปนในดาน

คุณภาพของสินคา ดานการคัดสรรสินคาและดานราคา 

นอกจากน้ันทางดานปริมาณที่พอเหมาะของสนิคา กลาวคือจากการศึกษาผูตอบแบบสอบถาม

ทานนึงไดกลาวถึงปริมาณสินคาที่ถูกจัดไวในบรรจุภัณฑ (Packaging) มีจํานวนมากไปซึ่งเกินความจําเปน

ในการบริโภคน่ันเอง ทางดานการใหรายละเอียดขอมลูเกี่ยวกับสินคาทีม่ีความชัดเจนบนบรรจุภัณฑ 

(Packaging) ก็เปนสิ่งที่ผูบริโภคใหความสนใจ เชน การใชขนาดของตัวอักษรบนฉลากทีเ่ลก็หรือใหญ

จนเกินไปน้ัน ก็อาจจะทําใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินคามาอยางไมไดรบัขอมลูในตัวสินคาที่ชัดเจน

หรือเพียงพอ และไมเพียงแตปจจัยที่กลาวไปขางตนน้ัน ผูบริโภคยังคงพจิารณาในดานนโยบายการต้ัง

ราคาของรานคาและการไดรบัสิทธิพิเศษในการจัดการสงเสริมการขาย (Promotion) รวมถึงนโยบาย 

การรบัคืนสินคาอีกดวย 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องทักษะของพนักงาน (Employee Skill) 

Katz (1974) อธิบายเกี่ยวกบัทักษะในการทํางานวาจากการทําการวิเคราะหความรูและ

ความสามารถของผูบริหารหรือทักษะที่พงึจะมีในการทํางานน้ันโดยใชวิธีดําเนินการที่เรียกวาทฤษฎี

สามทักษะ (Three Skill Method) พบวาการประสบความสําเร็จในการทํางานน้ันไมวาจะประสบ

ความสําเรจ็มากหรอืประสบความสําเรจ็นอยกวากันน้ันข้ึนอยูกับทักษะที่พงึจะมีในการทํางาน ซึ่งแบง

ออกเปน 3 อยาง ดังน้ี 

1) ทักษะดานเทคนิค (Technical Skills) 

ทักษะดานเทคนิค (Technical Skills) หมายถึง ความเขาใจและความสามารถอยาง 

เฉพาะเจาะจงทีเ่กี่ยวของกบัวิธีการ ข้ันตอน กระบวนการและเทคนิค (Technique) ที่ใชในการ

ทํางาน ทักษะทางดานเทคนิค (Technical Skills) น้ันรวมถึงความรูเฉพาะทางและความสามารถ

ทางดานการวิเคราะหในการทํางาน โดยการสั่งสมเรียนรูมาจากประสบการณในการทํางาน การฝกฝน

และปฏิบัติ การศึกษาเพิ่มเติมและการฝกอบรมน่ันเอง โดยทักษะดานเทคนิคที่พงึจะมีในปจจบุัน  

(อุราภรณ คูนาเอก, 2554, หนา 30) ไดแก 

1.1) ทักษะในดานการวางแผน (Planning Skill) 

1.2) ทักษะในดานการทํางานรวมกันเปนกลุมและการติดตอสื่อสาร (Group  

Process and Communication Skill) 

1.3) ทักษะในดานการจัดการรวมถึงการจัดการองคการ (Management and 

Organization) 

 2) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Human Skills) 

ทักษะดานมนุษยสมัพันธ (Human Skills) คือ ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธซึง่สงเสริม

ใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งภายในและภายนอกองคกรได มีการใชดุลยพินิจในการทํางานรวมกบั

ผูอื่นและการเรียนรูในการรูจกัจัดสรรบุคลากรใหเหมาะกับงาน ทักษะในดานน้ีน้ันอาจประกอบไป

ดวยความเขาใจในดานการสรางแรงจงูใจในการทํางานใหแกผูอื่น บุคลลากรที่มทีักษะดานมนุษย

สัมพันธ (Human Skills) ที่ดีจะมีการเปดรับทัศนคติ ยอมรบัฟงผูอื่นและเขาใจถึงความตองการของ

ผูอื่น อีกทัง้ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Human Skills) น้ันยังเปนทักษะที่ใชสําหรบัการติดตอสือ่สาร

อีกดวย 

3) ทักษะดานความคิด (Conceptual Skill) 

ทักษะดานความคิด (Conceptual Skill) คือ ความสามารถในการมองเห็นภาพรวมในการ 

ทํางาน สามารถเขาใจองคกรในทกุลกัษณะและมองเห็นความสัมพันธของสวนตาง ๆ ในองคกร

ทั้งหมด มีความคิดที่กวางไกลและครอบคลมุ สามารถเช่ือมโยงกับองคการอื่น ๆ ไดเปนอยางดี 
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นอกจากน้ันทักษะดานความคิด (Conceptual Skill) น้ันยังรวมถึงทักษะดานไหวพริบและความ 

สามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในการทํางานได  

แนวคิดและทฤษฎีเรื่องพฤติกรรมผูบรโิภค (The Theory of Consumer Behavior) 

Kotler (1999) อธิบายเกี่ยวกับรปูแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (A Model of Consumer 

Behavior) วาการรับรูขอมูล ขาวสารทางดานสินคาน้ัน ๆ และการตอบสนองตอสิง่กระตุนของตัวผูบริโภค 

น้ันกอใหเกิดความตองการและสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาดังกลาว 

 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องทฤษฎีการซื้อซ้ํา (Repeat-Buying Theory) 

Ehrenberg (1972 อางใน ไพศาล เกษมพิพัฒนกลุ, 2557) อธิบายเกี่ยวกับการต้ังใจซือ้ซ้ํา 

(Repurchase Intention) วา การซื้อซ้ําคือการทีผู่บริโภคซือ้สินคาใด ๆ มากกวาหน่ึงครั้ง โดยรปูแบบ

ของการซือ้สินคาซ้ําน้ันก็มีความหลาก หลาย ซึ่งประกอบไปดวยปจจัยหลายปจจัยทีส่ามารถสงผลตอ

การตัดสินใจซื้อสินคาซ้ํา เชน ปจจัยทางดานการจัดกิจกรรมทางดานการตลาด ยกตัวอยางเชน การ

โฆษณา การจัดโปรโมช่ัน (Promotion) และการต้ังราคาปจจัยทางดานธรรมชาติของสินคาและตรา

สินคา ปจจัยทางดานสวนแบงการตลาดและการกระจายตัวของสินคา (Penetration Level) ปจจัย

ทางดานจํานวนการซื้อและระยะเวลาการซื้อในแตละครั้งตอผูบริโภคน้ัน ๆ ปจจัยทางดานตนทุนจาก

การเปลี่ยนจากตราสินคานึงมาใชอีกตราสินคานึง (Switching Cost) และปจจัยเฉพาะทางดานอื่น ๆ 

อีก เชน ลักษณะประชากรศาสตร ฯลฯ  

จากการศึกษาไดมีการนําเอาทฤษฎีการคํานวณทางคณิตศาสตร (The NDB Theory และ 

The LSD Theory) มาใชในการคํานวณตัวเลขทางสถิติเกี่ยวกับอัตราการซื้อซ้ําของสินคาประเภท

อุปโภคบรโิภคในอุตสาหกรรมทีห่ลากหลาย ซึ่งมอีัตราการซือ้ซ้ําอยางสม่ําเสมออยางเชนกลุมสินคาที่

มีการอปุโภคบรโิภคในอัตราสงู ใชงานกันเปนประจํา (FMCG หรอื Fast Moving Consumer 

Goods) 

ขอมูลทางดานสถิติพบวาตราสินคาหน่ึงไมสามารถตอบสนองความตองการและความพึงพอใจ

ของผูบริโภคไดทั้งหมด ดังน้ันผูบริโภคจึงมีแนวโนมที่จะเปลีย่นจากตราสินคานึงมาใชอีกตราสินคานึงได

เหมอืนกัน จากตัวเลขทางดานสถิติพบวาผูบรโิภคจํานวน 60% ที่เคยไดซื้อสินคาในเดือนกอนน้ันจะ

กลับมาซื้อตราสินคาเดิมในเดือนตอมา ขณะที่ผูบริโภคจํานวน 36% ที่เคยซื้อสินคาในเดือนกอนน้ันได

กลับมาซื้อตราสินคาเดิมอีกในเดือนถัดไป ซึ่งอัตราแนวโนมทั้ง 2 อัตราน้ีมีแนวโนมที่ไมตางกันมากนัก 

หากภายใตการจําหนายสินคาแบบเดิม ๆ กลาวคือจะมจีํานวนการเพิ่มข้ึนของลกูคารายใหมแทนที่

ลูกคารายเดิมและลูกคารายเดิมจะคอย ๆ ลดลงไป ซึง่ลูกคาเดิมน้ันอาจจะกลบัมาซื้อซ้ําอีกในเวลา

ตอมา ทั้งน้ีจากสถิติทีร่วบรวมไดยังพบวาอัตราการซื้อซ้ําครัง้แรกของสินคาประเภทอุปโภคบริโภค อาทิ

เชน กลุมสินคาที่มีการอุปโภคบริโภคในอัตราสูง ใชงานกันเปนประจํา (FMCG หรอื Fast Moving 
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Consumer Goods) หรือแมกระทั่งเสื้อผาน้ันอยูที่ 45-94% และมีจํานวนลดลงมาเรื่อย ๆ ตามจํานวน

ครั้งที่ซือ้ในเวลาตอมา 

พฤติกรรมการบรโิภคของผูบริโภคน้ัน กอนทีจ่ะตัดสินใจซื้อสินคาน้ัน ๆ ผูบริโภคจะตองมี

ทัศนคติ ที่ดีตอตัวสินคาและไดมีประสบการณในการทดลองใชงานสินคาน้ัน ๆ แลว รวมถึงปจจัยอื่น ๆ 

อยางการจัดกจิกรรมที่นาสนใจมีการจัดโปรโมช่ัน (Promotion) ใหมและการต้ังราคา ซึง่ปจจัยเหลาน้ี

สงผลใหเกิดการตัดสินใจซือ้สินคาน้ัน ๆ และความรูสึกพึงพอใจหลังการใชงานจะกอใหเกิดทัศนคติที่ดี

ตอตราสินคา (Brand) (ศิโสภา อุทิศสัมพันธกุล, 2553) 

อุไรรัตน เตชะสวัสด์ิ (2549 อางใน สมศักด์ิ ตรียากิจ, 2552, หนา 21) อธิบายเกี่ยวกับการ 

ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหรอืบริการของผูบรโิภควาในบางครั้งผูบริโภคใหความสําคัญในการตัดสินใจ

เลือกซื้อสินคาหรือบริการโดยมีการพจิารณาอยางรอบคอบกอนทําการตัดสินใจเลอืกซือ้สินคาหรือ

บริการ ขณะที่บางครั้งการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภคน้ันเรียกวาเปนการตัดสินใจ

เลือกซื้ออยางอัตโนมัติโดยผูบริโภคแทบจะไมไดใสใจตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหรอืบริการน้ัน ๆ

เลยและการตัดสินใจเลอืกซือ้สินคาหรือบริการของผูบริโภคโดยอาศัยระดับความเอาใจใสตอการซื้อ 

(Purchase Involvement) น้ันสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

1) การตัดสนิใจตามนิสัยความเคยชิน (Habitual Decision Making) 

การตัดสินใจตามนิสัยความเคยชิน (Habitual Decision Making) เปนการตัดสินใจใน 

การเลือกซื้อสินคาหรอืบริการโดยไมไดคิดทางเลือกหรือสามารถเรียกไดวาเปนการเลือกซือ้สินคาหรือ

บริการโดยไมตองทําการตัดสินใจ (Nominal Decision Making) เพราะผูบริโภคเคยไดคิดทางเลือก

ในครั้งกอนน้ันแลว กลาวคือหากผูบริโภคใชสินคาใดอยูเปนประจําและเมื่อบรโิภคสินคาดังกลาวจน

ใกลจะหมดลง ในการเลือกซือ้สินคาครัง้ตอไปผูบริโภคก็จะเลือกซือ้สินคาย่ีหอ (Brand) เดิมโดยที่

อาจจะไมไดมีการเปรียบเทียบสินคาย่ีหอ (Brand) น้ีกับย่ีหออื่นดวยซ้ํา การตัดสินใจซื้อตามนิสัยความ

เคยชิน (Habitual Decision Making) น้ันสามารถดําเนินตอไปไดเรื่อย ๆ ถาสินคาหรือบรกิารน้ันยัง

สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดและการตัดสินใจตามนิสัยความเคยชิน (Habitual 

Decision Making) น้ันสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

1.1) การตัดสินใจเลือกซื้อเพราะความจงรกัภักดีตอตราสินคา (Brand Loyal  

Purchases) 

  การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหรือบรกิารเพราะความจงรักภักดีตอตราสินคา (Brand 

Loyal Purchases) เปนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาย่ีหอ (Brand) เดิมอยูเปนประจําโดยผูบริโภคน้ัน

ไดมีความมั่นใจแลววาสินคาย่ีหอ (Brand) ดังกลาวสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดี

ที่สุด ผูบริโภคน้ันจะมีการทําการตัดสินใจในการเลือกซื้อในครั้งแรกโดยอาจทําการเปรียบเทียบขอมูล

กับสินคาย่ีหอ (Brand) อื่นและเมื่อไดทดลองใชก็พบวาสินคาย่ีหอ (Brand) น้ีสามารถตอบสนองความ
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ตองการไดดี มีความพึงพอใจตอตัวสินคา เกิดเปนทัศนคติทีดี่ตอตัวสินคาย่ีหอ (Brand) น้ีในการซือ้

ครั้งตอไปผูบริโภคก็มักจะเลือกซื้อสินคาย่ีหอ (Brand) น้ี โดยไมไดมีการทําการเปรียบเทียบขอมลูกบั

ย่ีหอ (Brand) อื่น ๆ อีก ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความจงรักภักดีในตราสินคา (Brand 

Loyalty) ซึ่งสงผลใหผูบริโภคเปลี่ยนใจไปเลือกซื้อสินคาย่ีหอ (Brand) อื่นไดยากย่ิงข้ึน 

1.2) การซื้อซ้ําโดยทั่วไป (Repeat Purchases) 

การซื้อซ้ําโดยทั่วไป (Repeat Purchases) เปนการที่ผูบรโิภคตัดสินใจเลอืกซือ้ 

สินคาย่ีหอ (Brand) เดิมซ้ํา ไมไดมีความมั่นใจวาสินคาย่ีหอ (Brand) น้ีแตกตางจากสินคาย่ีหอ (Brand) 

อื่นแตเมื่อครัง้กอนน้ันไดเลือกซื้อสินคาย่ีหอ (Brand) น้ี ก็เกิดความพึงพอใจจึงทําการซือ้ซ้ําในครัง้หนา

โดยไมตองทําการเปรียบเทียบกบัย่ีหอ (Brand) อื่น ลักษณะผูบริโภคดังน้ีสงผลใหผูบริโภคสามารถ

เปลี่ยนใจไปเลือกซื้อสินคาย่ีหอ (Brand) อื่นไดงายกวาการตัดสินใจเลือกซื้อเพราะความจงรักภักดีตอ

ตราสินคา (Brand Loyal Purchases) 

2) การตัดสนิใจโดยอาศัยขอมลูทีจ่ํากัด (Limited Decision Making) 

การตัดสินใจโดยอาศัยขอมลูทีจ่ํากัด (Limited Decision Making) เปนการตัดสินใจ 

เลือกซื้อสินคาหรือบริการโดยอาศัยขอมลูเดิมทีไ่ดรับรูมาประกอบกบัการหาขอมลูเพิ่มเติมบางสวน 

อาจมีทางเลือกประมาณ 2-3 ทาง และไดตัดสินใจเลือกซื้อสนิคาหรือบริการโดยคํานึงถึงคุณสมบัติ

บางประการ เมื่อตัดสินใจเลอืกซื้อสินคาหรือบริการแลวไดรบัความพึงพอใจเพียงเล็กนอย ซึง่สามารถ

แสดงใหเห็นวาเปนการตัดสินใจเลือกซือ้สินคาหรือบรกิารทีผู่บริโภคใหความใสใจในระดับปานกลาง 

กลาวคือ การตัดสินใจเลือกซื้อสนิคาหรอืบริการในลักษณะน้ี ผูบริโภคอาจจะไดรับการกระตุนจาก

สภาพแวดลอมภายนอก 

3) การตัดสินใจซื้อโดยพิจารณารอบดาน (Extended Decision Making) 

การตัดสินใจซือ้โดยพิจารณารอบดาน (Extended Decision Making) เปนการตัดสินใจ 

เลือกซื้อสินคาหรือบริการที่ผูบรโิภคน้ันใหความเอาใจใส โดยมีการคนหาขอมูลสินคาจากภายนอกใน

ระดับหน่ึงและนํามาประกอบกบัความรูเดิมทีม่ีอยู ซึ่งเปนการสรางทางเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินคาหรอืบริการหลาย ๆ ทางและตัดสินใจเลอืกซื้อสินคาหรือบริการในทางเลือกที่คิดแลววาดีที่สุด  

อีกทั้งยังมีการประเมินผลหลังจากการเลือกซื้อสินคาหรือบรกิารอีกดวย การใชการตัดสินใจเลอืกซือ้

สินคาหรอืบริการดวยวิธีน้ีมักเกิดกับผูบริโภคที่กําลังตัดสินใจเลือกซือ้สินคาทีม่ีมลูคาสูง มีความคงทน

หรือมีความเสี่ยงสงูในการเลือกซือ้ เชน การซื้อบาน การซื้อรถยนต ฯลฯ 
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2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

วิไลวรรณ รัตนวิวัลย (2556) ศึกษาความสัมพันธและอทิธิพลของปจจัยของปจจัยดานความ

ผูกพันตอรานคา ความต่ืนตัวในการซื้อสินคา ความเขาใจในการซื้อสินคา ประสิทธิภาพของพนักงาน

และรานคา ทักษะของพนักงานและสินคาของรานคาทีม่ีผลตอความต้ังใจซื้อซ้ําของลูกคา FN 

Factory Outlet การวิจัยครัง้น้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยทําการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 500 ชุดมาวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบดวยคา 

ความถ่ี (รอยละ) คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและทําการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห

ความสัมพันธโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product-moment 

Correlation Coefficient) และวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) พบวาปจจัย

ดานความผูกพันตอรานคาปจจัยดานสินคาของรานคาปจจัยดานประสิทธิภาพของพนักงานและ

รานคา ปจจัยดานความต่ืนตัวในการซื้อสินคาและปจจัยที่มผีลตอความต้ังใจซื้อซ้ําของลูกคา FN 

Factory Outlet มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 สวนปจจยัดานความเขาใจในการซื้อสินคาและ

ปจจัยดานทักษะของพนักงานไมมีอํานาจพยากรณตอความต้ังใจซื้อซ้ําของลูกคา FN Factory 

Outlet อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ศิโสภา อุทิศสัมพันธกลุ (2553) ศึกษาความสัมพันธและอิทธิพลของปจจัยของความต้ังใจซื้อ

ซ้ําในธุรกิจรานอาหารที่ขายดีล (Deal) บนเว็บไซต (Website) Group Buying การวิจัยครั้งน้ีเปน 

การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน 

(Online) จํานวน 330 ชุดมาวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบดวย คาความถ่ี 

(รอยละ) และทําการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความสัมพันธโดยใชคาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ

(Correlation Analysis) และวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยกําหนด

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 และ .05 พบวา (1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อาชีพ

นักเรียน/ นักศึกษา มีความสนใจในธุรกจิรานอาหารที่ขายดีล (Deal) บนเว็บไซต (Website) Group 

Buying (2) ปจจัยความพงึพอใจของลูกคา ความช่ืนชอบในตราสินคา คุณภาพการใหบริการ ความ

เปนธรรมในการใหบริการ มูลคาสุทธิของการบริการที่ไดรบั การบอกตอในเชิงบวกทางออนไลน 

(Online) และสวนลดในครั้งตอไปมีความสมัพันธทางบวกตอความต้ังใจในการซื้อซ้ําในธุรกิจที่ทํา

การตลาดผานเว็บไซต (Website) Group Buying อยางมีนัยสําคัญ ดังน้ันผูอานสามารถนําผลที่ได

จากการวิจัยครั้งน้ีไปใชในการวางแผนและสรางกลยุทธของกิจการเพื่อความพงึพอใจของผูบริโภคซึ่ง

สงผลตอความต้ังใจซื้อซ้ําของผูบริโภคได นอกจากน้ัน ผูวิจัยมีการแจกแจงขอจํากัดและแนะนํางาน 

วิจัยในอนาคตแกผูอานดวย 
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วรพรรณ อินวะษา (2551) ศึกษาพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมชาเขียวโออิชิของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร การวิจัยครัง้น้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยทําการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 400 ชุดมาวิเคราะหขอมลูดวยเครื่องคอมพิวเตอร (Computer) โดย

ใชโปรแกรม (Program) SPSS โดยสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาความ

เบี่ยงเบนมาตรฐานและทําการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมานที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก การทดสอบคาที (t-Test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและคาสมัประสิทธ์ิ

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product-moment Correlation Coefficient) พบวา (1) ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25-34 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-15,000 บาท อีกทั้งผูบริโภคที่มีขอมลูทั่วไป

ดังที่กลาวมาขางตนแตกตางกันน้ัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครือ่งด่ืมชาเขียวโออิชิ (Oishi) ซ้ํา

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 (2) การรบัรูในคุณคาของตราสินคาเครื่องด่ืมชา

เขียวโออิชิ (Oishi) น้ัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องด่ืมชาเขียวโออิชิ (Oishi) ซ้ําอยาง 

มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 โดยมีความสัมพันธระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

(3) การรบัรูในคุณภาพของตราสินคาเครื่องด่ืมชาเขียวโออิชิ (Oishi) น้ัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การซื้อเครื่องด่ืมชาเขียวโออิชิ (Oishi) ซ้ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 โดยมีความสมัพันธ

ระดับสูงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน (4) ความพึงพอใจทีม่ตีอตราสินคาเครื่องด่ืมชาเขียวโออิชิ 

(Oishi) น้ัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องด่ืมชาเขียวโออิชิ (Oishi) ซ้ํา อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีร่ะดับ .05 โดยมีความสัมพันธระดับสงูและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ลัทธพล วีระยุทธบัญชา และนิเวศน ธรรมะ (2556) ศึกษาปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

ซื้อซ้ําของผูบริโภคกาแฟสด ย่ีหอสตารบัคส (Starbucks) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล การวิจัยครั้งน้ี

เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 

400 ชุด มาวิเคราะหขอมลูไดแก คารอยละ คาเฉลีย่ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาท ี

(t-Test) F-Test (One-way ANOVA) พบวา (1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญงิ อายุ

ระหวาง 20-30 ป อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกจิ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท ระดับ

การศึกษาปริญญาตร ีมีสถานภาพโสดและสวนใหญมีการใชบริการครัง้ลาสุดเมือ่ประมาณ 1-2 

สัปดาหที่ผานมา อีกทั้งจากสมมติฐานพบวาลกัษณะดานประชากรศาสตรอยางดานอายุ ดานอาชีพ 

ดานรายได ดานระดับการศึกษาและสถานภาพที่แตกตางกนัน้ัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกาแฟสด

ย่ีหอสตารบัคส (Starbucks) ซ้ําแตกตางกัน ในขณะที่เพศทีต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกาแฟ

สดย่ีหอสตารบัคส (Starbucks) ซ้ําไมแตกตางกัน (2) ทางดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก 

ทางดานราคา ดานสถานที่ในการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑและทางดาน

ปจจัยคุณภาพของการใหบริการ อันไดแกการใหบริการอยางเปนพิเศษ ความรวดเร็วในการใหบริการ
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และความเอาใจใสของพนักงาน มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซือ้ซ้ําของผูบริโภคกาแฟสด ย่ีหอ

สตารบัคส (Starbucks) ในเขตกรงุเทพและปรมิณฑลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

ไพศาล เกษมพิพฒันกลุ (2557) ศึกษาปจจัยที่มีความสมัพันธและอิทธิพลตอการต้ังใจซือ้ซ้ํา

เวชภัณฑยาที่ผลิตภายในประเทศไทยของสถานพยาบาลประเภทคลินิกและโรงพยาบาล การวิจัยครัง้

น้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยทําการเกบ็รวบรวมขอมลูจากแบบสอบถามจํานวน 

389 ชุดมาวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบดวย คาความถ่ี (รอยละ) คาเฉลี่ยและคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานและทําการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความสมัพันธโดยใชคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product-moment Correlation Coefficient) และวิเคราะห

ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) พบวาปจจัยดานภาพลักษณประเทศ ปจจัยดานการ

รับรูคุณภาพการบริการ ปจจัยคุณภาพดานการสือ่สาร ปจจยัดานกลยุทธราคาและปจจัยดานคุณภาพ

สินคาน้ัน มีความสัมพันธเชิงบวกกบัการต้ังใจซือ้เวชภัณฑยาทีผ่ลิตภายในประเทศไทยของสถาน 

พยาบาลประเภทคลินิกและโรงพยาบาลซ้ํา 

 

2.6 สมมติฐานและกรอบแนวคิด 

ผลที่ไดจากการศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตนสรุปไดวาการ

ต่ืนตัว ในการซื้อสินคา (Arousal Shopping) สินคาของรานคา (Merchandise) และทักษะของ

พนักงาน (Employee Skills) สงผลตอความต้ังใจซื้อซ้ําของผูบริโภค (Repurchase Intention) ซึ่ง

การสรุปดังกลาวนําไปสูสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการต่ืนตัวในการซือ้สินคา (Arousal 

Shopping) สินคาของรานคา (Merchandise) และทกัษะของพนักงาน (Employee Skills) กับ

ความต้ังใจซื้อซ้ําของผูบรโิภค (Repurchase Intention) ไดวา 

 สมมติฐานที่ 1 การต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal Shopping) สงผลตอความต้ังใจซือ้ซ้ํา

ของลูกคายูนิโคล (Uniqlo) (Repurchase Intention)  

ตัวแปรอิสระ คือ การต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Shopping Arousal) 

  ตัวแปรตาม คือ ความต้ังใจซื้อซ้ําของลกูคายูนิโคล (Uniqlo) (Repurchase Intention) 

สมมติฐานที่ 2 สินคาของรานคา (Merchandise) สงผลตอความต้ังใจซื้อซ้ําของลกูคายูนิโคล 

(Uniqlo) (Repurchase Intention)  

ตัวแปรอิสระ คือ สินคาของรานคา (Merchandise) 

ตัวแปรตาม คือ ความต้ังใจซื้อซ้ําของลกูคายูนิโคล (Uniqlo) (Repurchase Intention) 
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ดานสินคาของรานคา  

(Merchandise) 

สมมติฐานที่ 3 ทักษะของพนักงาน (Employee Skills) สงผลตอความต้ังใจซื้อซ้ําของลูกคา     

ยูนิโคล (Uniqlo) (Repurchase Intention)  

  ตัวแปรอิสระ คือ ทักษะของพนักงาน (Employee Skills) 

  ตัวแปรตาม คือ ความต้ังใจซื้อซ้ําของลกูคายูนิโคล (Uniqlo) (Repurchase Intention) 

 สมมติฐานที่ 4 การต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Shopping Arousal) สินคาของรานคา 

(Merchandise) และทกัษะของพนักงาน (Employee Skills) สงผลตอความต้ังใจซือ้ซ้ําของลูกคายูนิโคล 

(Uniqlo) (Repurchase Intention) แตกตางกัน 

  ตัวแปรอิสระ คือ การต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Shopping Arousal) สินคาของรานคา 

(Merchandise) และทักษะของพนักงาน (Employee Skills) 

  ตัวแปรตาม คือ ความต้ังใจซื้อซ้ําของลกูคายูนิโคล (Uniqlo) (Repurchase Intention) 

 

กรอบแนวคิด 

 

ภาพที่ 2.2: ความสัมพันธระหวางการต่ืนตัวในการซื้อสนิคา (Arousal Shopping) สินคาของรานคา 

(Merchandise) และทกัษะของพนักงาน (Employee Skills) กับความต้ังใจซื้อซ้ําของ

ผูบริโภค (Repurchase Intention) 

 

       ตัวแปรอิสระ                                                      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานการต่ืนตัวในการซื้อสินคา 

(Arousal Shopping) 

 

ดานทักษะของพนักงาน 

(Employee Skills) 

ความต้ังใจซื้อซ้ําของลกูคายูนิโคล 

(Uniqlo) (Repurchase 

Intention) 
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กรอบแนวคิดขางตนแสดงถึงความสมัพันธระหวางการต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal 

Shopping) สินคาของรานคา (Merchandise) และทกัษะของพนักงาน (Employee Skills) กับ

ความต้ังใจซื้อซ้ําของผูบรโิภค (Repurchase Intention) ภายใตแนวความคิดเรื่องการต่ืนตัว 

(Arousal Theory) ของ Yerkes และ Dodson (1908 อางใน เจษฎา คูงามมาก, 2555) แนวความ 

คิดเรื่องการต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal Shopping) ของ Ertekin และคณะ (2014) แนวความ 

คิดเรื่องสินคาของรานคา (Merchandise) ของ Angell และคณะ (2014) แนวความคิดเรื่องทกัษะ

ของพนักงาน (Employee Skill) ของ Katz (1974) แนวความคิดเรื่องผูบริโภค (The Theory of 

Consumer Behavior) ของ Kotler (1999) แนวความคิดเรื่องทฤษฎีการซื้อซ้ํา (Repeat-Buying 

Theory) ของ Ehrenberg (1972) แนวความคิดเรื่องความต้ังใจซื้อซ้ําของผูบริโภค (Repurchase 

Intention) ของ อุไรรัตน เตชะสวัสด์ิ (2549) งานวิจัยเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธและอิทธิพลตอ

ความต้ังใจซื้อซ้ําของลกูคา FN Factory Outlet (The Relationship and the Influence of 

Factors Affecting Repurchase Intention of Consumers of FN Factory Outlet) วิไลวรรณ 

รัตนวิวัลย (2556) งานวิจัยเรือ่งปจจัยที่สงผลตอความต้ังใจในการซื้อซ้ําของ ศิโสภา อุทิศสมัพันธกลุ 

(2553) งานวิจัยเรือ่งพฤติกรรมการซื้อเครื่องด่ืมชาเขียวโออชิิของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร

(Consumers’ Repurchasing Behavior On Oishi Green Tea Beverage In Bangkok 

Metropolitan Area) วรพรรณ อินวะษา (2551) งานวิจัยเรื่องปจจัยที่มอีิทธิพลตอพฤติกรรมการซือ้

ซ้ําของผูบรโิภคกาแฟสด ย่ีหอสตารบัคส (Starbucks) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (Factors 

Affecting The Repurchasing Of Starbucks Coffee’s Client: Case Study Of The Client In 

Bangkok Metropolitan Region) ลัทธพล วีระยุทธบญัชา และนิเวศน ธรรมะ (2556) และงานวิจัย

เรื่องปจจัยที่มีความสมัพันธและอทิธิพลตอการต้ังใจซือ้ซ้ําเวชภัณฑยาที่ผลิตภายในประเทศไทยของ

สถานพยาบาลประเภทคลินิกและโรงพยาบาล (Factors Related and Affected Repurchase 

Intention of Pharmaceutical Products Manufactured in Thailand by Hospitals and 

Clinics) ไพศาล เกษมพิพัฒนกุล (2557) 



บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

  

เน้ือหาของบทน้ีเปนการอธิบายถึงการวิจัยสําหรบัการศึกษาในครั้งน้ี ซึ่งใชรปูแบบของการ

วิจัยเชิงปริมาณทีป่ระกอบดวย ประชากรและตัวอยาง เครือ่งมือที่ใชในการศึกษา การเกบ็รวบรวม

ขอมูล การแปรผลขอมูลและวิธีการทางสถิติสําหรับใชในการวิเคราะหและการทดสอบสมมติฐานเรื่อง

ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่กําหนดข้ึน 

 

3.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชศึกษา คือ ทั้งเพศชายและเพศหญงิทีเ่คยเปนลูกคายูนิโคล (Uniqlo) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึง่การเลือกประชากรกลุมดังกลาว เน่ืองจากการเลือกประชากรกลุมดังกลาวมี

ลักษณะเปนประชากรอยางแทจรงิและจะสงผลตอการนําผลที่ไดสรุปในลักษณะภาพรวมของ

ประชากร 

 

3.2 ตัวอยาง 

 ตัวอยางที่ใชศึกษาคือทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เคยเปนลกูคายูนิโคล (Uniqlo) ในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจํานวนดังกลาวโดยใชตาราง 

Yamane (1967) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 และคาความคลาดเคลื่อนที่ระดับรอยละ ±5 ซึ่ง

ตัวอยางที่ไดน้ัน ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

 ผูทําวิจัยไดดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตัวอยาง ดังน้ี 

1) กําหนดคุณสมบัติและจํานวนของกลุมประชากรที่ใชในการศึกษา ซึ่งไดแกทั้งเพศชายและ 

เพศหญงิทีเ่คยเปนลูกคายูนิโคล (Uniqlo) ในเขตกรงุเทพมหานครและมีจํานวนทัง้หมด 400 คน 

2) กําหนดขนาดตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปและไดจํานวน 400 คน 

3) จัดแบงตัวอยางเปนกลุมยอยโดยใชเกณฑการสุมแบบเจาะจง โดยเลือกเกบ็แบบสอบ 

จากทั้งเพศชายและเพศหญิงทีเ่คยเปนลกูคายูนิโคล (Uniqlo) ในเขตกรงุเทพมหานครและการสราง

แบบสอบถามออนไลนดวย Google Drive เพื่อสงแบบสอบถามไปยังสงัคมออนไลน (Online) และเพิ่ม

ชองทางความสะดวกใหกบักลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งแบงไดเปน 2 กลุม 
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4) จัดสัดสวนของจํานวนตัวอยางแตละกลุม ดังตอไปน้ี 

กลุมที่เกบ็รวบรวมขอมลูจากแบบสอบถามจํานวน 89 คน ไดแก บริเวณหนารานยูนิโคล  

(Uniqlo) สาขาเซ็นทรลัเวิลด (Center World) สาขาพารากอน (Paragon) และสาขาเซ็นทรลัพลาซา  

แกรนด พระราม 9 (Central Plaza Grand Rama 9)  

กลุมที่เกบ็รวบรวมขอมลูจากแบบสอบถามออนไลน (Online) จํานวน 311 คน 

5) เลือกตัวอยางของแตละกลุมโดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง 

 

3.3 ประเภทของขอมูล 

 ขอมูลที่ใชในกระบวนการศึกษาไดแก การจัดทําขอมูล การเก็บรวบรวมขอมลู การวิเคราะห

ขอมูล การแปลความและการสรุปผล ประกอบดวย 

1) ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ผูวิจัยไดสรางข้ึนเองโดยอาศัยเครือ่งมือทีม่ีความเหมาะสม

สําหรับการเก็บรวบรวมซึ่งในที่น้ี คือ แบบสอบถามและการใชวิธีการอื่น ๆ คือ การสัมภาษณเฉพาะ

กลุมซึ่งเปนการสมัภาษณเชิงลึกกับบุคคลหรือกลุมบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวของหรือเปนผูที่มสีวนไดสวน

เสียกบัขอมลู ไดแกทั้งเพศชายและเพศหญงิที่เคยเปนลูกคายูนิโคล (Uniqlo) ในเขตกรงุเทพมหานคร

และมจีํานวนทั้งหมด 400 คน 

2) ขอมูลทุติยภูมิ เนนขอมูลที่ผูวิจัยเกบ็รวบรวมมาจากแหลงทีส่ามารถอางอิงไดและมีความ 

นาเช่ือถือ ไดแก (1) ตํารา หนังสือ (2) เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ผานมาแตมีความเกี่ยวของกบังาน 

วิจัยในครั้งน้ี (3) วารสารและสิ่งพิมพทางวิชาการทัง้ที่ใชระบบเอกสารและระบบออนไลน 

 

3.4 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเพื่อเกบ็รวบรวมขอมลูจากตัวอยาง โดยมีรายละเอียด

เกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามเปนข้ันตอนดังน้ี 

1) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

2) สรางแบบสอบถามเพือ่ความคิดเห็นในประเด็นตอไปน้ี คือ (1) ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบ 

แบบสอบถาม (2) ขอมูลเกี่ยวกับการต่ืนตัวในการซือ้ (Arousal Shopping) สินคาของลูกคายูนิโคล 

(Uniqlo) (3) ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกคาตอสินคาของรานคา (Merchandise) ยูนิโคล 

(Uniqlo) (4) ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกคาทีม่ีตอทกัษะของพนักงาน (Employee Skills) 

รานยูนิโคล (Uniqlo) (5) ขอมูลเกี่ยวกับความต้ังใจซื้อซ้ําของลูกคารานยูนิโคล (Uniqlo) 

3) นําแบบสอบถามที่ไดสรางข้ึนมาเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบเน้ือหาและ 

เสนอแนะขอปรบัปรุงแกไข 
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4) ทําการปรบัปรุงแกไขและนําเสนอผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเน้ือหาอีกครัง้หน่ึง 

5) ทําการแกไขปรับปรงุแบบสอบถามตามขอเสนอแนะใหถูกตอง 

6) นําแบบสอบถามไปทดลองกบัตัวอยางจํานวน 30 รายเพื่อหาคาความเช่ือมั่นและนําผลที่

ไดเขาปรึกษากบัอาจารยทีป่รึกษา 

7) ทําการปรบัปรุงแบบสอบถามฉบบัสมบรูณและนําเสนอใหอาจารยทีป่รกึษาอนุมัติกอน

แจกแบบสอบถาม 

8) แจกแบบสอบถามไปยังตัวอยาง 

 

3.5 การตรวจสอบเครื่องมือ 

 การตรวจสอบเน้ือหา ผูวิจัยไดนําเสนอแบบสอบถามที่ไดสรางข้ึนตออาจารยที่ปรึกษาและ

ผูทรงคุณวุฒิเพือ่ตรวจสอบความครบถวนและความสอดคลองของเน้ือหาของแบบสอบถามที่ตรงกบั

เรื่องที่จะศึกษา 

 การตรวจสอบความเช่ือมั่น ผูวิจัยพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิครอนแบ็ช อัลฟา 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งมรีายละเอียดดังน้ี 

 

ตารางที่ 3.1: การตรวจสอบความเช่ือมั่นจากคาสัมประสิทธ์ิครอนแบ็ช อัลฟา (Cronbach’s Alpha  

Coefficient) 

 

สวนของคําถาม คาอัลฟาแสดงความเชื่อมั่น 

กลุมทดลอง n=30 กลุมตัวอยาง n=400 

การต่ืนตัวในการซือ้สินคา 

(Arousal Shopping) 

.845 .889 

สินคาของรานคา 

(Merchandise) 

.805 .908 

ทักษะของพนักงาน 

(Employee Skills) 

.767 .938 

คาความเชื่อมั่นรวม .870 .951 

ความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase 

Intention) 

.837 .927 

คาความเชื่อมั่นรวม .916 .965 
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 ผลการตรวจสอบความเช่ือมั่นไดคาความเช่ือมั่นของคําถามแตละประเด็นและคาความ

เช่ือมั่นรวมอยูระหวางคา 0.7-1.00 นอกจากน้ีแบบสอบถามที่สรางข้ึนยังไดผานการตรวจสอบเน้ือหา

จากผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว จึงไดสรปุวาแบบสอบถามที่ไดสามารถนําไปใชในการเกบ็รวบรวม

ขอมูลได (Yamane, 1967) 

 

3.6 องคประกอบของแบบสอบถาม 

 ผูทําวิจัยไดออกแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย 3 สวนพรอมกับวิธีการตอบคําถามดังตอไปน้ี 

คือ  

 สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกบัขอมลูทั่วไปของผูตอบคําถาม ไดแกเพศอายุระดับการศึกษา

รายไดตอเดือนอาชีพและสถานภาพ ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดแบบใหเลือกคําตอบ 

 สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวของกับขอมลูเกี่ยวกับการต่ืนตัวในการซื้อ (Arousal Shopping) 

สินคาของลกูคายูนิโคล (Uniqlo) ลักษณะเปนคําถามปลายปดซึ่งประกอบดวยคําตอบยอยที่แบงเปน 

5 ระดับ โดยใชมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) และใหคะแนนแตละระดับต้ังแตคาคะแนนนอย

ที่สุด คือ 1 ถึงคาคะแนนมากที่สุดคือ 5 

สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวของกับขอมลูเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกคาตอสินคาของรานคา 

(Merchandise) ยูนิโคล (Uniqlo) ลักษณะเปนคําถามปลายปดซึ่งประกอบดวยคําตอบยอยที่แบง 

เปน 5 ระดับ โดยใชมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) และใหคะแนนแตละระดับต้ังแตคาคะแนน

นอยที่สุด คือ 1 ถึงคาคะแนนมากที่สุดคือ 5 

สวนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวของกับขอมลูเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกคาทีม่ีตอทักษะของ

พนักงาน (Employee Skills) รานยูนิโคล (Uniqlo) ลักษณะเปนคําถามปลายปดซึ่งประกอบดวย

คําตอบยอยทีแ่บงเปน 5 ระดับ โดยใชมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) และใหคะแนนแตละ

ระดับต้ังแตคาคะแนนนอยทีสุ่ด คือ 1 ถึงคาคะแนนมากที่สดุคือ 5 

สวนที่ 5 เปนคําถามเกี่ยวของกับขอมลูเกี่ยวกับความต้ังใจซือ้ซ้ําของลูกคารานยูนิโคล 

(Uniqlo) ลักษณะเปนคําถามปลายปดซึง่ประกอบดวยคําตอบยอยที่แบงเปน 5 ระดับ โดยใชมาตรวัด

ประมาณคา (Rating Scale) และใหคะแนนแตละระดับต้ังแตคาคะแนนนอยที่สุด คือ 1 ถึงคาคะแนน

มากที่สุดคือ 5 
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3.7 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเกบ็ขอมลูตามข้ันตอนตอไปน้ี คือ 

1) ผูวิจัยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเน้ือหาภายในแบบสอบถามและวิธีการตอบแกตัวแทน

และทีมงาน 

2) ผูวิจัยหรือตัวแทนและทีมงาน เขาไปในสถานที่ตาง ๆ ที่ตองการศึกษาตามทีร่ะบุไวขางตน 

3) ผูวิจัยหรือตัวแทนและทีมงาน ไดแจกแบบสอบถามใหกลุมเปาหมายและรอจนกระทั่ง

ตอบคําถามครบถวน ซึ่งในระหวางน้ันถาผูตอบมีขอสงสัยเกีย่วกับคําถาม ผูวิจัยหรือทมีงานจะตอบขอ

สงสัยน้ัน 

 

3.8 การแปรผลขอมูล 

ผูทําวิจัยไดกําหนดคาอันตรภาคช้ัน สําหรบัการแปลผลขอมลูโดยคํานวณคาอันตรภาคช้ัน 

เพื่อกําหนดชวงช้ัน ดวยการใชสูตรคํานวณและคําอธิบายสําหรบัแตละชวงช้ัน ดังน้ี  

(วิไลวรรณ รัตนวิวัลย, 2556) 

   

  อันตรภาคช้ัน  = คาสูงสุด – คาตํ่าสุด 

      จํานวนช้ัน 

     = 5-1 = 0.80 

       5 

ชวงช้ันของคาคะแนน     คําอธิบายสําหรับการแปลผล 

 1.00 – 1.80      ระดับนอยที่สุด        

 1.81 – 2.61      ระดับนอย 

 2.62 – 3.42      ระดับปานกลาง 

 3.43 – 4.23      ระดับมาก 

 4.24 – 5.00      ระดับมากทีสุ่ด 

 

3.9 การวิเคราะหขอมูล 

 ในข้ันตอนน้ีเปนการวิเคราะหมาตรวัดของขอมูลแตละประเภทและแตละประเด็นที่ครอบคลุม

อยูในการศึกษาน้ีทั้งหมดกอนทีจ่ะกําหนดคาสถิติที่เหมาะสมสําหรับการใชประมวลผลและตีความขอมลู

ทางสถิติเพื่อนํามาวิเคราะหแปลผลกอนทีจ่ะสรปุเปนผลการทดสอบสมมติฐานหรือผลการศึกษาในตอน 

ทายของงานวิจัย การวิเคราะหมาตรวัดของขอมูลซึ่งแบงเปนขอมูลทีเ่กี่ยวของกบัตัวแปรแตละประเภท

ดังน้ี (วิไลวรรณ รัตนวิวัลย, 2556) 
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ตารางที่ 3.2: การวิเคราะหมาตรวัดของขอมลูซึง่แบงเปนขอมูลทีเ่กี่ยวของกบัตัวแปรแตละประเภท 

 

ขอมูลของแตละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 

1. ขอมูลทางประชากรศาสตร 

1.1 คุณลักษณะสวนบุคคล 

     เพศ 

 

 

 

นามบัญญัติ 

 

 

1: เพศชาย 

2: เพศหญงิ 

     อายุ นามบัญญัติ 1 = 15 - 25 ป                   

2 = 26 - 35 ป                   

3 = 36 – 45 ป                  

4 = 46 ปหรือมากกวา 

    ระดับการศึกษา 

 

 

 

นามบัญญัติ 1 = มัธยมศึกษา                 

2 = ปริญญาตรี                   

3 = ปริญญาโท 

4 = ปริญญาเอก                 

5 = อื่น ๆ โปรดระบ ุ

     ระดับรายได นามบัญญัติ 1 = ตํ่ากวา 10,000 บาท                  

2 = 10,001 - 20,000 บาท 

3 = 20,001 - 30,000 บาท               

4 = 30,001 - 40,000 บาท 

5 = 40,001 - 50,000 บาท               

6 = 50,000 บาท ข้ึนไป 

     อาชีพ  

 

นามบัญญัติ 

 

 

1 = นักเรียน/ นักศึกษา                     

2 = ธุรกิจสวนตัว                                                

3 = พนักงานบริษัทเอกชน                 

4 = ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 

5 = อื่น ๆ โปรดระบ ุ

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 3.2 (ตอ): การวิเคราะหมาตรวัดของขอมูลซึ่งแบงเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวแปรแตละประเภท 
 

ขอมูลของแตละตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 

    สถานภาพ นามบัญญัติ 1 = โสด                          

2 = สมรส  

3 = หยาราง                     

4 = หมาย 

1.2 คุณลักษณะทางการ

ต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal 

Shopping) ระดับการต่ืนตัวใน

การซื้อสินคา (Arousal 

Shopping) 

จัดอันดับ 1 = ต่ืนตัวนอยที่สุด 

2 = ต่ืนตัวนอย 

3 =ต่ืนตัวปานกลาง 

4 =ต่ืนตัวมาก 

5 = ต่ืนตัวมากที่สุด 

ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น 

(ทัศนคติ) 

  

สินคาของรานคา 

(Merchandise) 

 

อันตรภาค 1 = คิดเห็นนอยทีสุ่ด 

2 = คิดเห็นนอย 

3 =คิดเห็นปานกลาง 

4 =คิดเห็นมาก 

5 = คิดเห็นมากทีสุ่ด 

ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น 

(ทัศนคติ) 

  

ทักษะของพนักงาน 

(Employee Skills) 

อันตรภาค 1 = คิดเห็นนอยทีสุ่ด 

2 = คิดเห็นนอย                   

3 = คิดเห็นปานกลาง 

4 = คิดเห็นมาก 

5 = คิดเห็นมากทีสุ่ด 

ความต้ังใจซื้อซ้ําของลกูคา

(Repurchase Intention) 

อันตรภาค 1 = ต้ังใจซื้อซ้ํานอยทีสุ่ด 

2 = ต้ังใจซื้อซ้ํานอย 

3 = ต้ังใจซื้อซ้ําปานกลาง 

4 = ต้ังใจซื้อซ้ํามาก 

5 = ต้ังใจซื้อซ้ํามากทีสุ่ด 



27 

3.10 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

ผูทําวิจัยไดกําหนดคาสถิติสําหรบัการวิเคราะหขอมูลอธิบายตัวแปรของการศึกษาครั้งน้ีไว

ดังน้ี คือ  

1) สถิติเชิงพรรณนา ผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนาสําหรบัการอธิบายผลการศึกษาในเรื่อง

ตอไปน้ี คือ 

1.1) ตัวแปรดานคุณสมบัติของตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ

รายได อาชีพ และสถานภาพซึ่งเปนขอมลูที่ใชมาตรวัดแบบนามบัญญัติ เน่ืองจากไมสามารถวัดเปน

มูลคาไดและผูวิจัยตองการบรรยายเพือ่ใหทราบถึงจํานวนตัวอยางจําแนกตามคุณสมบัติเทาน้ัน ดังน้ัน 

สถิติที่เหมาะสม คือ คาความถ่ี (จํานวน) และคารอยละ (วิไลวรรณ รัตนวิวัลย, 2556) 

1.2) ตัวแปรดานระดับความต่ืนตัว ไดแก การต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal 

Shopping) ตัวแปรดานระดับความคิดเห็น ไดแก สินคาของรานคา (Merchandise) ทักษะของ

พนักงาน (Employee Skills) และความต้ังใจซื้อซ้ําของลูกคา (Repurchase Intention) เปนขอมลูที่

ใชมาตรวัดอันตรภาค เน่ืองจากผูวิจัยไดกําหนดคาคะแนนใหแตละระดับและผูวิจัยตองการทราบ

จํานวนตัวอยาง และคาเฉลี่ยคะแนนของแตละระดับความคิดเห็นของตัวอยาง สถิติที่ใชจึงไดแก 

คาความถ่ี คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (วิไลวรรณ รัตนวิวัลย, 2556) 

2) สถิติเชิงอางอิง ผูวิจัยไดใชสถิติเชิงอางองิ สําหรับการอธิบายผลการศึกษาของตัวอยางใน 

เรื่องตอไปน้ี 

2.1) การวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธหรือการสงผลตอกันระหวางตัวแปร

อิสระหลายตัว ไดแก การต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal Shopping) ซึ่งเปนตัวแปรที่ใชมาตรฐานวัด

จัดอันดับ สินคาของรานคา (Merchandise) และทักษะของพนักงาน (Employee Skills) ซึ่งใชมาตร

วัดอันตรภาคกับตัวแปรตามหน่ึงตัวคือ ความต้ังใจซื้อซ้ําของลูกคา (Repurchase Intention) ซึ่งใช

มาตรวัดอันตรภาค และเพือ่ทดสอบถึงความแตกตางที่ตัวแปรอสิระดังกลาวแตละตัวมีตอตัวแปรตาม 

ดังน้ันสถิติที่ใชคือการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) (วิไลวรรณ รัตนวิวัลย, 2556) 

 
 



บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมูล 

 

 บทน้ีเปนการวิเคราะหขอมลูเพื่อการอธิบายและการทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวของกับตัวแปร   

แตละตัว ซึ่งขอมลูดังกลาวผูวิจัยไดเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามที่มีคําตอบครบถวนสมบรูณ จํานวน

ทั้งสิ้น 400 ชุด คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด ผลการวิเคราะห        

แบงออกเปน 6 สวนประกอบดวย 

 สวนที่ 1 เปนขอมลูทั่วไปเกี่ยวกับ (คุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถามและความคิดเห็นเบือ้งตน) 

 สวนที่ 2 เปนขอมลูเกี่ยวกบัการต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal Shopping) ของลูกคายูนิโคล 

(Uniqlo) 

 สวนที่ 3 เปนขอมลูเกี่ยวกบัความคิดเห็นของลกูคาตอสินคาของรานคา (Merchandise) ยูนิโคล 

(Uniqlo) 

 สวนที่ 4 เปนขอมลูเกี่ยวกบัความคิดเห็นของลกูคาที่มีตอทกัษะของพนักงาน (Employee Skills) 

รานยูนิโคล (Uniqlo) 

 สวนที่ 5 เปนขอมลูเกี่ยวกบัความต้ังใจซื้อซ้ําของลูกคารานยูนิโคล (Uniqlo) 

 สวนที่ 6 เปนขอมลูเกี่ยวกบัการต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal Shopping) ของลูกคายูนิโคล 

(Uniqlo) ความคิดเห็นของลูกคาตอสินคาของรานคา (Merchandise) ยูนิโคล (Uniqlo) ความคิดเห็น

ของลูกคาทีม่ีตอทักษะของพนักงาน (Employee Skills) รานยูนิโคล (Uniqlo) และความต้ังใจซื้อซ้ํา

ของลูกคารานยูนิโคล (Uniqlo) ในภาพรวม 

 สวนที่ 7 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน/ วัตถุประสงค 

 

ขอมูลเก่ียวกับการต่ืนตัว สินคาและทักษะของพนักงานท่ีมีผลตอความต้ังใจซื้อซ้ําของ

ลูกคายูนโิคล (Uniqlo) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 การนําเสนอในสวนน้ีเปนผลการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรอิสระ ไดแก การต่ืนตัวในการซื้อสินคา 

(Arousal Shopping) สินคาของรานคา (Merchandise) และทักษะของพนักงาน (Employee 

Skills) สรุปไดตามตารางและคําอธิบายตอไปน้ี 
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4.1 สวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับ (คุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถามและความคิดเห็น

เบื้องตน) 

 

ตารางที่ 4.1: แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 116 29.0 

หญิง 284 71.0 

รวม 400 100.0 

 

 จากขอมลูของกลุมตัวอยางที่จําแนกตามเพศในตารางที่ 4.1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนเพศหญงิ มีจํานวนทัง้สิ้น 284 คน คิดเปนรอยละ 71.0 และเพศชาย มีจํานวน 116 คน คิดเปน

รอยละ 29.0 

 

ตารางที่ 4.2: แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 

 

ชวงอาย ุ จํานวน รอยละ 

15 – 25 ป 242 60.5 

26 – 35 ป 117 29.3 

36 – 45 ป 29 7.3 

45 ปข้ึนไป 12 3.0 

รวม 400 100.0 

 

 จากขอมลูของกลุมตัวอยางที่จําแนกตามอายุในตารางที่ 4.2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี

อายุอยูในชวง 15 – 25 ป มีจํานวนทั้งสิ้น 242 คน คิดเปนรอยละ 60.5 รองลงมาคือ ชวงอายุ 26 – 

35 ป มีจํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.3 ชวงอายุ 36 – 45 ป มีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 

7.3 และอายุ 45 ป มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.3: แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

มัธยมศึกษา   20 5.0 

ปริญญาตร ี 319 79.8 

ปริญญาโท 57 14.3 

ปริญญาเอก                2 0.5 

อื่น ๆ 2 0.5 

รวม 400 100.0 

 

 จากขอมลูของกลุมตัวอยางที่จําแนกตามการศึกษาในตารางที่ 4.3 พบวากลุมตัวอยางสวน

ใหญ มีระดับการศึกษาอยูในชวงปรญิญาตรี มีจํานวนทั้งสิ้น 319 คน คิดเปนรอยละ 79.8 รองลงมา

คือระดับการศึกษาอยูในชวงปริญญาโท มีจํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.3 ระดับการศึกษาอยู

ในชวงมัธยมศึกษา มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.0 ระดับการศึกษาอยูในชวงปริญญาเอกและ

ระดับการศึกษาอยูในชวงอื่น ๆ มีจํานวนเทากันคือ 2 คน คิดเปนรอยละ .5 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.4: แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดตอเดือน 

 

รายไดตอเดือน จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา 10,000 บาท                  118 29.5 

10,001 - 20,000 บาท 100 25.0 

20,001 - 30,000 บาท               67 16.8 

30,001 - 40,000 บาท 50 12.5 

40,001 - 50,000 บาท               22 5.5 

50,000 บาท ข้ึนไป 43 10.8 

รวม 400 100.0 

 

 จากขอมลูของกลุมตัวอยางที่จําแนกตามรายไดตอเดือนในตารางที่ 4.4 พบวากลุมตัวอยาง

สวนใหญ มีรายไดตอเดือนอยูในชวงตํ่ากวา 10,000 บาท มจีํานวนทั้งสิ้น 118 คน คิดเปนรอยละ 

29.5 รองลงมาคือรายไดตอเดือนอยูในชวง 10,001 – 20,000 บาท มจีํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 
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25.0 รายไดตอเดือนอยูในชวง 20,001 - 30,000 บาท มีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.8 รายได

ตอเดือนอยูในชวง 30,001 - 40,000 บาท มีจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.5 รายไดตอเดือนอยู

ในชวง 50,000 บาท ข้ึนไป มีจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.8 และรายไดตอเดือนอยูในชวง 

40,001 - 50,000 บาท ข้ึนไป มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.5 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.5: แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

นักเรียน/ นักศึกษา                     169 42.3 

ธุรกิจสวนตัว                                                44 11.0 

พนักงานบริษัทเอกชน                 157 39.3 

ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 21 5.3 

อื่น ๆ 9 2.3 

รวม 400 100.0 

 

 จากขอมลูของกลุมตัวอยางที่จําแนกตามอาชีพในตารางที่ 4.5 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ       

มีอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา มีจํานวนทั้งสิ้น 169 คน คิดเปนรอยละ 42.3 รองลงมาคืออาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน มีจํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.3 อาชีพธุรกิจสวนตัว มีจํานวน 44 คน คิดเปน

รอยละ 11.0 อาชีพขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจมจีํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.3 และอาชีพอื่น ๆ มี

จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.3 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.6: แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

โสด                     357 89.3 

สมรส                               39 9.8 

หยาราง                3 0.8 

หมาย 1 0.3 

รวม 400 100.0 

 

 จากขอมลูของกลุมตัวอยางที่จําแนกตามสถานภาพในตารางที่ 4.6 พบวากลุมตัวอยางสวน

ใหญ มีสถานภาพโสด มีจํานวนทัง้สิ้น 357 คน คิดเปนรอยละ 89.3 รองลงมาคือสถานภาพสมรส มี

จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.8 สถานภาพหยาราง มจีํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ .8 และ

สถานภาพหมายมจีํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ .3 ตามลําดับ 

 

4.2 สวนท่ี 2 การต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal Shopping) ของลูกคายูนิโคล (Uniqlo) 

 

ตารางที่ 4.7: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมลูเกี่ยวกับการต่ืนตัวในการซือ้สินคา 

(Arousal Shopping) ของลกูคายูนิโคล (Uniqlo) 

 

การต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal Shopping) ของ

ลูกคายูนโิคล (Uniqlo) 
 

S.D ระดับความต่ืนตัว 

1. รูสึกต่ืนเตนในการเลือกซื้อสินคาที่รานยูนิโคล (Uniqlo) 3.23 .860 ปานกลาง 

2. รูสึกกระตือรือรนที่จะเลือกซื้อสินคาทีร่านยูนิโคล 

(Uniqlo) 

3.19 .879 ปานกลาง 

3. ตองการทีจ่ะเลือกซื้อสินคาที่รานยูนิโคล (Uniqlo) 3.37 .954 ปานกลาง 

4. พึงพอใจในการเลือกซื้อสินคาที่รานยูนิโคล (Uniqlo) 3.55 .866 มาก 

5. เมื่อรานยูนิโคล (Uniqlo) มีสินคาที่เปนคอลเลคช่ัน 

(Collection) ใหม ๆ มักจะไปเลือกซื้อสินคาใหม ๆ เสมอ 

2.92 1.110 ปานกลาง 

รวม 3.25 .781 ปานกลาง 
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.7 แสดงใหเห็นวาความต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal 

Shopping) ของลกูคายูนิโคล (Uniqlo) ของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมในระดับปานกลาง  

(  = 3.25) แตเมื่อพิจารณาความต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal Shopping) ของลูกคายูนิโคล 

(Uniqlo) แตละประเภท ในระดับมากทีสุ่ด พบวา ความพึงพอใจในการเลือกซือ้สินคาทีร่านยูนิโคล 

(Uniqlo) (  = 3.55) รองลงมาเรียงตามลําดับ ไดแก ความตองการที่จะเลือกซือ้สินคาทีร่านยูนิโคล 

(Uniqlo) (  = 3.37) ความต่ืนเตนในการเลือกซื้อสินคาที่รานยูนิโคล (Uniqlo) (  = 3.23) ความ

กระตือรือรนที่จะเลือกซือ้สินคาทีร่านยูนิโคล (Uniqlo) (  = 3.19) และนอยทีสุ่ด ไดแก เมื่อรานยูนิ

โคล (Uniqlo) มีสินคาทีเ่ปนคอลเลคช่ัน (Collection) ใหม ๆ จะไปเลือกซื้อสินคาใหม ๆ เสมอ  

(  = 2.92) 

 

4.3 สวนท่ี 3 ความคิดเห็นของลูกคาตอสินคาของรานคา (Merchandise) ยูนิโคล (Uniqlo) 

 

ตารางที่ 4.8: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมลูเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกคาตอสินคา

ของรานคา (Merchandise) ยูนิโคล (Uniqlo) 

 

ความคิดเห็นของลูกคาตอสินคาของรานคา 

(Merchandise) ยูนิโคล (Uniqlo) 
 

S.D ระดับความคิดเห็น 

1. มีความพึงพอใจในคุณภาพสินคาของรานยูนิโคล 

(Uniqlo) ที่แตกตางจากรานอื่น 

3.65 .867 มาก 

2. มีความพึงพอใจในเทคโนโลยี (Technology) ที่ใชใน

การผลิตสนิคาของรานยูนิโคล (Uniqlo) เชน เทคโนโลยี 

(Technology) แอริซึม่ (Airism) หรือเทคโนโลยีการผลิต

สินคาเสือ้ผาสําเร็จรูปที่มีเน้ือผาใสสบายและชวยระบาย

อากาศ ฯลฯ 

3.68 .833 มาก 

3. รูสึกวาสินคาของรานยูนิโคล (Uniqlo) มีจุดเดนที่ความ

เรียบงาย สามารถสวมใสไดหลายโอกาสในชีวิตประจําวัน 

3.88 .863 มาก 

4. รูสึกช่ืนชอบสินคาของรานยูนิโคล (Uniqlo) เพราะมี

เน้ือผาที่สวมใสสบาย ตัดเย็บประณีต 

3.77 .919 มาก 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.8 (ตอ): คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกคาตอ

สินคาของรานคา (Merchandise) ยูนิโคล (Uniqlo) 

 

ความคิดเห็นของลูกคาตอสินคาของรานคา 

(Merchandise) ยูนิโคล (Uniqlo) 
 

S.D ระดับความคิดเห็น 

5. รูสึกวาสินคาทีจ่ําหนายในรานยูนิโคล (Uniqlo) มีแบบ

ใหเลอืกหลากหลาย ซึง่เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัย 

3.74 .893 มาก 

6. รูสึกวาสินคาของรานยูนิโคล (Uniqlo) น้ันมีราคาที่

เหมาะสม ไมแพงถาเทียบกับคุณภาพ 

3.49 .918 มาก 

7. มีความคิดเห็นวาการจัดเรียงสินคาภายในรานยูนิโคล 

(Uniqlo) น้ันทําใหเกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อ

สินคา 

3.82 .805 มาก 

8. พึงพอใจในการเปลี่ยนหรอืคืนสินคาของรานยูนิโคล 

(Uniqlo) ที่สาขาใดก็ได 

3.68 .950 มาก 

9. รูสึกช่ืนชอบวิธีการจัดโปรโมช่ัน (Promotion) ของราน

ยูนิโคล (Uniqlo) ที่มีการจัดโปรโมช่ัน (Promotion) ลด

ราคาสินคาที่มีตลอดทกุ ๆ สัปดาห 

3.65 .892 มาก 

10. รูสึกช่ืนชอบและพึงพอใจตอภาพลักษณสินคาของ

รานยูนิโคล (Uniqlo) 

3.71 .854 มาก 

รวม 3.04 1.009 ปานกลาง 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.8 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นของลูกคาตอสินคาของรานคา 

(Merchandise) ยูนิโคล (Uniqlo) ของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมในระดับปานกลาง (  = 3.04) 

แตเมื่อพจิารณาความคิดเห็นของลกูคาตอสินคาของรานคา (Merchandise) ยูนิโคล (Uniqlo) แตละ

ประเภทในระดับมากที่สุด พบวา สินคาของรานยูนิโคล (Uniqlo) มีจุดเดนที่ความเรียบงาย สามารถ

สวมใสไดหลายโอกาสในชีวิตประจําวัน (  = 3.88) รองลงมาเรียงตามลําดับ ไดแก ความคิดเห็นวา

การจัดเรียงสินคาภายในรานยูนิโคล (Uniqlo) น้ันทําใหเกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินคา            

(  = 3.82) ความช่ืนชอบสินคาของรานยูนิโคล (Uniqlo) เพราะมีเน้ือผาทีส่วมใสสบาย ตัดเย็บ

ประณีต (  = 3.77) สินคาทีจ่ําหนายในรานยูนิโคล (Uniqlo) มีแบบใหเลือกหลากหลาย ซึง่เหมาะสม
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กับคนทุกเพศทุกวัย (  = 3.74) ความช่ืนชอบและพึงพอใจตอภาพลักษณสินคาของรานยูนิโคล 

(Uniqlo) (  = 3.71) ความพึงพอใจในการเปลี่ยนหรอืคืนสินคาของรานยูนิโคล (Uniqlo) ที่สาขาใด 

ก็ได (  = 3.68) ความพึงพอใจในเทคโนโลยี (Technology) ที่ใชในการผลิตสินคาของรานยูนิโคล 

(Uniqlo) เชน เทคโนโลยี (Technology) แอริซึ่ม (Airism) หรือเทคโนโลยีการผลิตสินคาเสื้อผา

สําเร็จรูปทีม่ีเน้ือผาใสสบายและชวยระบายอากาศ ฯลฯ (  = 3.68) ความช่ืนชอบวิธีการจัดโปรโมช่ัน 

(Promotion) ของรานยูนิโคล (Uniqlo) ที่มีการจัดโปรโมช่ัน (Promotion) ลดราคาสินคาที่มีตลอด

ทุก ๆ สัปดาห (  = 3.65) ความพึงพอใจในคุณภาพสินคาของรานยูนิโคล (Uniqlo) ที่แตกตางจาก

รานอื่น (  = 3.65) และนอยทีสุ่ด ไดแก สินคาของรานยูนิโคล (Uniqlo) น้ันมีราคาทีเ่หมาะสมไม

แพงถาเทียบกับคุณภาพ (  = 3.49)  

 

4.4 สวนท่ี 4 ความคิดเห็นของลูกคาท่ีมีตอทักษะของพนกังาน (Employee Skills) รานยูนิโคล 

(Uniqlo) 

 

ตารางที่ 4.9: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม ความคิดเห็นของ

ลูกคาที่มีตอทักษะของพนักงาน (Employee Skills) รานยูนิโคล (Uniqlo)  

 

ความคิดเห็นของลูกคาท่ีมีตอทักษะของพนักงาน 

(Employee Skills) รานยูนิโคล (Uniqlo) 
 

S.D ระดับความคิดเห็น 

1. พนักงานรานยูนิโคล (Uniqlo) ใหบริการทานดวย

ความสุภาพออนนอม 

3.89 .842 มาก 

2. พนักงานรานยูนิโคล (Uniqlo) มีความรวดเร็วในการ

ใหบรกิาร 

3.79 .821 มาก 

3. พนักงานรานยูนิโคล (Uniqlo) มีนํ้าใจใหความ

ชวยเหลือทานเปนอยางดี 

3.90 .821 มาก 

4. พนักงานรานยูนิโคล (Uniqlo) มีความเต็มใจในการ

ใหคําแนะนําแกทานเปนอยางดี  

3.83 .825 มาก 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.9 (ตอ): คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม ความ

คิดเห็นของลูกคาที่มีตอทักษะของพนักงาน (Employee Skills) รานยูนิโคล 

(Uniqlo) 

 

ความคิดเห็นของลูกคาท่ีมีตอทักษะของพนักงาน 

(Employee Skills) รานยูนิโคล (Uniqlo) 
 

S.D ระดับความคิดเห็น 

5. พนักงานของรานยูนิโคล (Uniqlo) มีความรูเกี่ยวกบั

สินคาของรานยูนิโคล (Uniqlo) เปนอยางดี 

3.77 .824        มาก 

6. พนักงานของรานยูนิโคล (Uniqlo) มีความเขาใจใน

ความตองการของลูกคา  

3.63 .797        มาก 

7. พนักงานของรานยูนิโคล (Uniqlo) มีการใหบริการที่ดี

อยางสม่ําเสมอทกุครั้งที่ทานใชบริการ 

3.77 .853       มาก 

8. พนักงานของรานยูนิโคล (Uniqlo) ใหบริการในการ

คํานวณราคาสินคาที่เคานเตอร (Counter) ไดถูกตอง

แมนยํา 

3.91 .829       มาก 

รวม 3.81 .691 มาก 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.9 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอทกัษะของ

พนักงาน (Employee Skills) รานยูนิโคล (Uniqlo) ของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมในระดับมาก  

(  = 3.81) แตเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอทกัษะของพนักงาน (Employee Skills) 

รานยูนิโคล (Uniqlo) แตละประเภทในระดับมากทีสุ่ด พบวา ความคิดเห็นวาพนักงานของรานยูนิโคล 

(Uniqlo) ใหบริการในการคํานวณราคาสินคาที่เคานเตอร (Counter) ไดถูกตองแมนยํา (  = 3.91) 

รองลงมาเรียงตามลําดับ ไดแก ความคิดเห็นวาพนักงานรานยูนิโคล (Uniqlo) มีนํ้าใจใหความชวย 

เหลือทานเปนอยางดี (  = 3.90) ความคิดเห็นวาพนักงานรานยูนิโคล (Uniqlo) ใหบริการทานดวย

ความสุภาพออนนอม (  = 3.89) ความคิดเห็นวาพนักงานรานยูนิโคล (Uniqlo) มีความเต็มใจในการ

ใหคําแนะนําแกทานเปนอยางดี (  = 3.83) ความคิดเห็นวาพนักงานรานยูนิโคล (Uniqlo) มีความ

รวดเร็วในการใหบริการ (  = 3.77) ความคิดเห็นวาพนักงานของรานยูนิโคล (Uniqlo) มีการให 

บริการที่ดีอยางสม่ําเสมอทกุครั้งที่ทานใชบริการ (  = 3.77) ความคิดเห็นวาพนักงานของรานยูนิโคล 

(Uniqlo) มีความรูเกี่ยวกบัสินคาของรานยูนิโคล (  = 3.77) และนอยทีสุ่ด ไดแก ความคิดเห็นวา

พนักงานของรานยูนิโคล (Uniqlo) มีความเขาใจในความตองการของลูกคา (  = 3.63) 
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4.5 สวนท่ี 5 ขอมูลเก่ียวกับความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase Intention) ของลูกคารานยูนโิคล 

(Uniqlo) 

 

ตารางที่ 4.10: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม ความคิดเห็นตอ

ความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase Intention) ของลกูคารานยูนิโคล (Uniqlo)  

 

ความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase Intention) ของ

ลูกคารานยูนโิคล (Uniqlo) 
 

S.D ระดับความต้ังใจ

ซื้อซ้ํา 

1. ต้ังใจซื้อสินคารานยูนิโคล (Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะ

รูปแบบสไตล (Style) ของเสื้อผาเหมาะกับบุคลิกของทาน 

3.60 .950 มาก 

2. ต้ังใจซื้อสินคารานยูนิโคล (Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะมี

สินคาที่หลากหลายใหเลือกสรร สินคาหมุนเวียนเร็วหรอื

ฟาสตแฟช่ัน (Fast Fashion) และมีดีไซน (Design) ที่

ทันสมัย 

3.45 .905 มาก 

3. ต้ังใจซื้อสินคารานยูนิโคล (Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะ

เปนเสื้อผาที่มสีไตลที่เรียบงายหรือเบสกิแคชวล (Basic 

Casual) เหมาะสําหรับการมิกซแอนดแมตช (Mix and 

Match) 

3.70 .937 มาก 

4. ต้ังใจซื้อสินคารานยูนิโคล (Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะ

เน้ือผาสวมใสสบายและมกีารตัดเย็บทีป่ระณีต 

3.70 .923 มาก 

5. ต้ังใจซื้อสินคารานยูนิโคล (Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะมี

การจัดกจิกรรมที่นาสนใจและมีการจัดโปรโมช่ัน 

(Promotion) ใหมประจําสัปดาห 

3.58 .941 มาก 

6. ต้ังใจซื้อสินคารานยูนิโคล (Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะ

สินคามีราคาสมเหตุสมผล 

3.56 .948 มาก 

7. ต้ังใจซื้อสินคารานยูนิโคล (Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะ

สินคาสามารถเขาถึงไดงายเน่ืองจากมหีลายสาขาและ

ต้ังอยูบนโลเกช่ัน (Location) ที่สามารถเดินทางไดสะดวก 

3.70 .914 มาก 

8. มีความต้ังใจที่จะซื้อสินคาจากรานยูนิโคล (Uniqlo) 

ตอไปในอนาคต 

3.70 .968 มาก 

รวม 3.62 .761 มาก 
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.10 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นตอความต้ังใจซื้อซ้ํา 

(Repurchase Intention) ของลกูคารานยูนิโคล (Uniqlo) ของผูตอบแบบสอบถามโดยรวม  

ในระดับมาก (  = 3.81) แตเมื่อพจิารณาความคิดเห็นตอความต้ังใจซือ้ซ้ํา (Repurchase Intention) 

ของลูกคารานยูนิโคล (Uniqlo) แตละประเภทในระดับมากที่สุด พบวาความต้ังใจซื้อสินคารานยูนิโคล 

(Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะเน้ือผาสวมใสสบายและมีการตัดเย็บที่ประณีต (  = 3.70) รองลงมาเรียง

ตามลําดับ ไดแก ความต้ังใจซื้อสินคารานยูนิโคล (Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะสินคาสามารถเขาถึงไดงาย

เน่ืองจากมหีลายสาขาและต้ังอยูบนโลเกช่ัน (Location) ที่สามารถเดินทางไดสะดวก (  = 3.70) 

ความต้ังใจที่จะซื้อสินคาจากรานยูนิโคล (Uniqlo) ตอไปในอนาคต (  = 3.70) ความต้ังใจซือ้สินคา

รานยูนิโคล (Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะเปนเสื้อผาทีม่ีสไตลทีเ่รียบงายหรือเบสิกแคชวล (Basic Casual) 

เหมาะสําหรบัการมิกซแอนดแมตช (Mix and Match) (  = 3.70) ความต้ังใจซื้อสินคารานยูนิโคล 

(Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะรปูแบบสไตล (Style) ของเสื้อผาเหมาะกบับุคลิกของทาน (  = 3.60) 

ความต้ังใจซื้อสินคารานยูนิโคล (Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะมกีารจัดกจิกรรมที่นาสนใจและมีการจัด

โปรโมช่ัน (Promotion) ใหมประจําสัปดาห (  = 3.58) ความต้ังใจซือ้สินคารานยูนิโคล (Uniqlo)        

ครั้งตอไปเพราะสินคามรีาคาสมเหตุสมผล (  = 3.56) และนอยที่สุด ไดแก ความต้ังใจซื้อสินคา 

รานยูนิโคล (Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะมีสินคาทีห่ลากหลายใหเลอืกสรร สินคาหมุนเวียนเร็วหรอื 

ฟาสตแฟช่ัน (Fast Fashion) และมีดีไซน (Design) ที่ทันสมัย (  = 3.45) 
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4.6 สวนท่ี 6 การต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal Shopping) ของลูกคายูนิโคล (Uniqlo) ความ

คิดเห็นของลูกคาตอสินคาของรานคา (Merchandise) ยูนิโคล (Uniqlo) ความคิดเห็นของลูกคา

ท่ีมีตอทักษะของพนักงาน (Employee Skills) รานยูนิโคล (Uniqlo) และความต้ังใจซื้อซ้าํ 

(Repurchase Intention) ของลูกคารานยูนโิคล (Uniqlo) ในภาพรวม 

 

ตารางที่ 4.11: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม ความคิดเห็นตอ

ความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase Intention) ของลกูคารานยูนิโคล (Uniqlo) ในภาพรวม 

 

ความคิดเห็นตอความต้ังใจซื้อซ้าํ(Repurchase 

Intention) ของลูกคารานยนูิโคล (Uniqlo) 
 

S.D ระดับความคิดเห็น 

1. การต่ืนตัวในการซือ้สินคา (Arousal 

Shopping) ของลกูคายูนิโคล (Uniqlo) 

3.25 .781 ปานกลาง 

2. ตอความคิดเห็นของลกูคาตอสินคาของรานคา 

(Merchandise) ยูนิโคล (Uniqlo) 

3.71 .651 มาก 

3. ความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอทกัษะของ

พนักงาน (Employee Skills) รานยูนิโคล 

(Uniqlo) 

3.81 .691 มาก 

รวม 3.04 1.009 ปานกลาง 

  

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.11 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นตอความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase 

Intention) ของลกูคารานยูนิโคล (Uniqlo) ในภาพรวมของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมในระดับปาน

กลาง (  = 3.04) แตเมื่อพิจารณาความคิดเห็นตอความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase Intention) ของ

ลูกคารานยูนิโคล (Uniqlo) แตละประเภทในระดับมากที่สุด พบวาความคิดเห็นของลกูคาที่มีตอทักษะ

ของพนักงาน (Employee Skills) (  = 3.81) รองลงมาเรียงตามลําดับ ไดแก ตอความคิดเห็นของ

ลูกคาตอสินคาของรานคา (Merchandise) ยูนิโคล (Uniqlo) (  = 3.71) และนอยที่สุด ไดแก การ

ต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal Shopping) ของลูกคายูนิโคล (Uniqlo) (  = 3.25) 
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4.7 สวนท่ี 7 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน/ วัตถุประสงค 

การทดสอบสมมติฐาน 

 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยในครั้งน้ี มีการวิเคราะหขอมลูโดยใชสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) คือ การหาวิเคราะหถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression) ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอดังตารางที่ 4.12  

 

ตารางที่ 4.12: การวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางการต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Shopping 

Arousal) สินคาของรานคา (Merchandise) และทักษะของพนักงาน (Employee 

Skills) สงผลตอความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase Intention) ของลูกคายูนิโคล 

(Uniqlo) แตกตางกัน 

 

ตัวแปรอิสระ B Beta T Sig. 

1. การต่ืนตัวในการซือ้สินคา (Arousal Shopping) .196 .201 5.158 .000* 

2. สินคาของรานคา (Merchandise) .733 .627 13.431 .000* 

3. ทักษะของพนักงาน (Employee Skills) .102 .093 2.581 .010* 

*มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ≤0.05 

Adjusted  = .724, F = 346.183, p = .000* 

 

 จากตารางที่ 4.12 การวิเคราะหเพือ่ทดสอบความสัมพันธระหวางการต่ืนตัวในการซื้อสินคา 

(Shopping Arousal) สินคาของรานคา (Merchandise) และทักษะของพนักงาน (Employee Skills) 

สงผลตอความต้ังใจซื้อซ้ําของลูกคายูนิโคล (Uniqlo) (Repurchase Intention) แตกตางกันดวยการหา

วิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 พบวา การ

ต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Shopping Arousal) สินคาของรานคา (Merchandise) และทักษะของพนักงาน 

(Employee Skills) สงผลตอความต้ังใจซื้อซ้ําของลูกคายูนิโคล (Uniqlo) (Repurchase Intention) 

แตกตางกัน รอยละ .724 มีคา F = 346.183 และคา Sig. = .000 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 ตัวแปรอิสระทัง้ 3 ตัวแปร อันไดแกการต่ืนตัวในการซือ้สินคา (Arousal Shopping) สินคา

ของรานคา (Merchandise) และทักษะของพนักงาน (Employee Skills) น้ันมีการสงผลตอตัวแปร

ตามคือความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase Intention) ดังน้ี การสงผลในระดับมากที่สุด พบวา คือสินคา

ของรานคา (Merchandise) (Beta = .627) รองลงมาเรียงตามลําดับ ไดแกการต่ืนตัวในการซื้อสินคา 



41 

(Arousal Shopping) (Beta = .201) และนอยที่สุด ไดแก ทักษะของพนักงาน (Employee Skills) 

(Beta = 0.93) 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตารางที่ 4.13: สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1: การต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal Shopping) 

สงผลตอความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase Intention) ของลกูคา 

ยูนิโคล (Uniqlo) 

สอดคลอง 

สมมติฐานที่ 2: สินคาของรานคา (Merchandise) สงผลตอความ

ต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase Intention) ของลูกคายูนิโคล (Uniqlo) 

สอดคลอง 

สมมติฐานที่ 3: ทักษะของพนักงาน (Employee Skills) สงผลตอ

ความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase Intention) ของลกูคายูนิโคล 

(Uniqlo) 

สอดคลอง 

สมมติฐานที่ 4: การต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal Shopping) 

สินคาของรานคา (Merchandise) และทักษะของพนักงาน 

(Employee Skills) สงผลตอความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase 

Intention) ของลกูคายูนิโคล (Uniqlo) แตกตางกัน 

สอดคลอง 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานตามตารางที่ 4.13 สรปุไดวาผลการศึกษาที่สอดคลองกับสมมติฐาน 

คือ การต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal Shopping) สงผลตอความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase 

Intention) ของลกูคายูนิโคล (Uniqlo) สินคาของรานคา (Merchandise) สงผลตอความต้ังใจ

ซื้อซ้ํา (Repurchase Intention) ของลูกคายูนิโคล (Uniqlo) ทักษะของพนักงาน (Employee 

Skills) สงผลตอความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase Intention) ของลูกคายูนิโคล (Uniqlo) และการ

ต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal Shopping) สินคาของรานคา (Merchandise) และทักษะของ

พนักงาน (Employee Skills) สงผลตอความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase Intention) ของลูกคา 

ยูนิโคล  

 



บทท่ี 5 

สรุปและอภิปรายผล 

 

 บทน้ีเปนการสรุปผลการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน การอภิปรายผลของการศึกษา

เปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของทีผู่วิจยัไดทําการสบืคนและนําเสนอไวใน 

บทที่ 2 การนําผลการศึกษาไปใชในทางปฏิบัติและขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครัง้ตอไป 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาดานคุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถาม และผลสรปุตามวัตถุประสงคมีดังน้ี 

1) ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 71.0 มีอายุอยูในชวง 15 – 25 ป รอยละ 

60.5 มีการการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี รอยละ 79.8 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตํ่ากวา 10,000 

บาท รอยละ 29.5 มีอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา รอยละ 42.3 และมีสถานภาพโสด รอยละ 89.3 

2) ขอมูลเก่ียวกับการต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal Shopping) ของลูกคายูนโิคล  

(Uniqlo) 

 ผูตอบแบบสอบถามมีความต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal Shopping) ของลกูคายูนิโคล  

(Uniqlo) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีระดับความต่ืนตัวมากที่สุดคือความพึงพอใจในการ

เลือกซื้อสินคาที่รานยูนิโคล (Uniqlo) มีระดับความต่ืนตัวอยูในระดับมาก รองลงมาคือความตองการ

ที่จะเลือกซื้อสินคาที่รานยูนิโคล (Uniqlo) ความต่ืนเตนในการเลือกซือ้สินคาทีร่านยูนิโคล (Uniqlo)                 

ความกระตือรอืรนที่จะเลอืกซื้อสินคาทีร่านยูนิโคล (Uniqlo) มีระดับความต่ืนตัวอยูในระดับปาน

กลางและนอยทีสุ่ดคือเมื่อรานยูนิโคล (Uniqlo) มีสินคาที่เปนคอลเลคช่ัน (Collection) ใหม ๆ จะไป

เลือกซื้อสินคาใหม ๆ เสมอมีระดับความต่ืนตัวอยูในระดับปานกลาง 

3) ความคิดเห็นของลูกคาตอสินคาของรานคา (Merchandise) ยูนิโคล (Uniqlo) 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นของลกูคาตอสินคาของรานคา (Merchandise) ยูนิโคล  

(Uniqlo) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นมากที่สุดคือสินคาของรานยูนิโคล 

(Uniqlo) มีจุดเดนที่ความเรียบงาย สามารถสวมใสไดหลายโอกาสในชีวิตประจําวัน มีความคิดเห็นอยู

ในระดับมาก รองลงมาคือ ความคิดเห็นวาการจัดเรียงสินคาภายในรานยูนิโคล (Uniqlo) น้ันทําให

เกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินคาความช่ืนชอบสินคาของรานยูนิโคล (Uniqlo) เพราะมี

เน้ือผาที่สวมใสสบาย ตัดเย็บประณีต สินคาทีจ่ําหนายในรานยูนิโคล (Uniqlo) มีแบบใหเลือกหลาก 

หลาย ซึ่งเหมาะสมกบัคนทุกเพศทุกวัย ความช่ืนชอบและพงึพอใจตอภาพลักษณสินคาของราน 

ยูนิโคล (Uniqlo) ความพึงพอใจในการเปลี่ยนหรือคืนสินคาของรานยูนิโคล (Uniqlo) ที่สาขาใด 
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ก็ได ความพึงพอใจในเทคโนโลยี (Technology) ที่ใชในการผลิตสินคาของรานยูนิโคล (Uniqlo) เชน 

เทคโนโลยี (Technology) แอริซึ่ม (Airism) หรือเทคโนโลยีการผลิตสนิคาเสือ้ผาสําเร็จรูปทีม่ีเน้ือผา

ใสสบายและชวยระบายอากาศ ฯลฯ ความช่ืนชอบวิธีการจดัโปรโมช่ัน (Promotion) ของรานยูนิโคล 

(Uniqlo) ที่มีการจัดโปรโมช่ัน (Promotion) ลดราคาสินคาที่มีตลอดทุก ๆ สปัดาห ความพึงพอใจ 

ในคุณภาพสินคาของรานยูนิโคล (Uniqlo) ที่แตกตางจากรานอื่น มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

และนอยทีสุ่ดคือสินคาของรานยูนิโคล (Uniqlo) น้ันมีราคาที่เหมาะสม ไมแพงถาเทียบกบัคุณภาพ  

มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

4) ความคิดเห็นของลูกคาท่ีมีตอทักษะของพนักงาน (Employee Skills) รานยูนิโคล  

(Uniqlo) 

 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นของลกูคาที่มีตอทกัษะของพนักงาน (Employee Skills) 

รานยูนิโคล (Uniqlo) โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นมากที่สุดคือความคิดเห็นวาพนักงาน

ของรานยูนิโคล (Uniqlo) ใหบริการในการคํานวณราคาสินคาที่เคานเตอร (Counter) ไดถูกตอง

แมนยํา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือความคิดเห็นวาพนักงานรานยูนิโคล (Uniqlo)  

มีนํ้าใจ ใหความชวยเหลอืทานเปนอยางดี ความคิดเห็นวาพนักงานรานยูนิโคล (Uniqlo) ใหบริการ

ทานดวย ความสุภาพออนนอม ความคิดเห็นวาพนักงานรานยูนิโคล (Uniqlo) มีความเต็มใจในการให

คําแนะนํา แกทานเปนอยางดี ความคิดเห็นวาพนักงานรานยูนิโคล (Uniqlo) มีความรวดเร็วในการ

ใหบรกิาร ความคิดเห็นวาพนักงานของรานยูนิโคล (Uniqlo) มีการใหบรกิารที่ดีอยางสม่ําเสมอทุกครัง้

ที่ทานใชบริการ ความคิดเห็นวาพนักงานของรานยูนิโคล (Uniqlo) มีความรูเกี่ยวกบัสินคาของราน 

ยูนิโคลมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และนอยทีสุ่ดคือความคิดเห็นวาพนักงานของรานยูนิโคล 

(Uniqlo) มีความเขาใจในความตองการของลูกคา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

5) ขอมูลเก่ียวกับความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase Intention) ของลูกคารานยูนิโคล  

(Uniqlo) 

 ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase Intention) ของลกูคาราน 

ยูนิโคล (Uniqlo) โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีระดับความต้ังใจซื้อซ้ํามากที่สุดคือความต้ังใจซื้อ

สินคารานยูนิโคล (Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะเน้ือผาสวมใสสบายและมกีารตัดเย็บทีป่ระณีต มีความ

ต้ังใจซื้อซ้ําอยูในระดับมาก รองลงมาคือความต้ังใจซือ้สินคารานยูนิโคล (Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะ

สินคาสามารถเขาถึงไดงายเน่ืองจากมหีลายสาขาและต้ังอยูบนโลเคช่ัน (Location) ที่สามารถเดินทาง

ไดสะดวก ความต้ังใจที่จะซื้อสินคาจากรานยูนิโคล (Uniqlo) ตอไปในอนาคต ความต้ังใจซื้อสินคาราน

ยูนิโคล (Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะเปนเสื้อผาที่มสีไตลทีเ่รียบงายหรือเบสิกแคชวล (Basic Casual) 

เหมาะสําหรบัการมิกซแอนดแมตช (Mix and Match) ความต้ังใจซือ้สินคารานยูนิโคล (Uniqlo) ครั้ง

ตอไปเพราะรปูแบบสไตล (Style) ของเสื้อผาเหมาะกบับุคลกิของทาน ความต้ังใจซือ้สินคารานยูนิโคล 
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(Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะมีการจัดกจิกรรมที่นาสนใจและมกีารจัดโปรโมช่ัน (Promotion) ใหม

ประจําสปัดาห ความต้ังใจซื้อสินคารานยูนิโคล (Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะสินคามรีาคาสมเหตุสมผล 

มีความต้ังใจซื้อซ้ําอยูในระดับมาก และนอยทีสุ่ดคือความต้ังใจซื้อสินคารานยูนิโคล (Uniqlo) ครั้ง

ตอไปเพราะมสีินคาที่หลากหลายใหเลือกสรร สินคาหมุนเวียนเร็วหรือฟาสตแฟช่ัน (Fast Fashion) 

และมีดีไซน (Design) ที่ทันสมัย มีความต้ังใจซื้อซ้ําอยูในระดับมาก 

6) การต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal Shopping) ของลูกคายูนิโคล (Uniqlo)       

ความคิดเห็นของลูกคาตอสินคาของรานคา (Merchandise) ยูนิโคล (Uniqlo) ความคิดเห็นของ

ลูกคาท่ีมีตอทักษะของพนักงาน (Employee Skills) รานยูนิโคล (Uniqlo) และความต้ังใจซื้อ

ซ้ํา (Repurchase Intention) ของลูกคารานยูนิโคล (Uniqlo) ในภาพรวม 

 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase Intention) ของลูกคา

รานยูนิโคล (Uniqlo) ในภาพรวม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นมากทีสุ่ดคือ 

ความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอทักษะของพนักงาน (Employee Skills) มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

รองลงมาคือ ความคิดเห็นของลูกคาตอสินคาของรานคา (Merchandise) ยูนิโคล (Uniqlo) มีความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก และนอยทีสุ่ดคือการต่ืนตัวในการซือ้สินคา (Arousal Shopping) ของลูกคา 

ยูนิโคล (Uniqlo) มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

ผลการศึกษาและวิเคราะหตามสมมติฐานพบวาจากสมมติฐานที่ต้ังไวทั้งหมด 4 ขอดังตอไปน้ี 

  สมมติฐานท่ี 1 การต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal Shopping) สงผลตอความ

ต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase Intention) ของลูกคายูนิโคล (Uniqlo) ผลจากสมมติฐาน คือ ยอมรบั

สมมติฐาน หมายถึง การต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal Shopping) กับความต้ังใจซือ้ซ้ํา 

(Repurchase Intention) มีความสัมพันธเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

  สมมติฐานท่ี 2 สินคาของรานคา (Merchandise) สงผลตอความต้ังใจซื้อซ้ํา 

(Repurchase Intention) ของลกูคายูนิโคล (Uniqlo) ผลจากสมมติฐาน คือ ยอมรับสมมติฐาน 

หมายถึง สินคาของรานคา (Merchandise) กับความต้ังใจซือ้ซ้ํา (Repurchase Intention) มีความ 

สัมพันธเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

  สมมติฐานท่ี 3 ทักษะของพนักงาน (Employee Skills) สงผลตอความต้ังใจซื้อซ้ํา 

(Repurchase Intention) ของลกูคายูนิโคล (Uniqlo) ผลจากสมมติฐาน คือ ยอมรับสมมติฐาน 

หมายถึง ทักษะของพนักงาน (Employee Skills) กับความต้ังใจซือ้ซ้ํา (Repurchase Intention)  

มีความสัมพันธเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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  สมมติฐานท่ี 4 การต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal Shopping) สินคาของรานคา 

(Merchandise) และทกัษะของพนักงาน (Employee Skills) สงผลตอความต้ังใจซือ้ซ้ํา (Repurchase 

Intention) ของลกูคายูนิโคล (Uniqlo) แตกตางกันผลจากสมมติฐาน คือ ยอมรับสมมติฐาน หมายถึง 

การต่ืนตัวในการซือ้สินคา (Arousal Shopping) สินคาของรานคา (Merchandise) และทักษะของ

พนักงาน (Employee Skills) กับความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase Intention) มีความสัมพันธเชิงบวก 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

5.2 การอภิปรายผล  

 ผลการศึกษาทีส่รปุวา การต่ืนตัว สินคาและทักษะของพนักงานที่มผีลตอความต้ังใจซื้อซ้ํา

ของลูกคายูนิโคล (Uniqlo) ในเขตกรงุเทพมหานครผลดังกลาวมีความสอดคลอง ดังน้ี 

สมมติฐานที่ 1 การต่ืนตัวในการซือ้สินคา (Arousal Shopping) กับความต้ังใจซื้อซ้ํา 

(Repurchase Intention) มีความสัมพันธเชิงบวก ผลจากสมมติฐาน คือ ยอมรับสมมติฐานโดย 

การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) พบวา ปจจัยดานการต่ืนตัวในการซือ้สินคา 

(Arousal Shopping) มีความสมัพันธกันในเชิงบวก อยางมนัียสําคัญที่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานทีต้ั่งไว ทั้งน้ีเน่ืองจากลูกคาสวนใหญรูสกึพึงพอใจในการเลือกซื้อสินคาทีร่านยูนิโคล 

(Uniqlo) ผลดังกลาวมีความสอดคลองกบัแนวคิดเรื่อง ความต่ืนตัว (Arousal) ของ Ertekin  

และคณะ (2014) ซึ่งสามารถอธิบายไดวา ความต่ืนตัวและสิง่กระตุนใหเกิดการตัดสินใจในการเลือก

ซื้อสินคาหรือบรกิารตาง ๆ จะเกิดจากตัวผูบริโภคเอง โดยอาจคํานึงถึงความพึงพอใจในการตัดสินใจ

เลือกซื้อสินคาหรือบริการ อีกทั้งผูบริโภคยังคงคํานึงถึงในดานความช่ืนชอบหรือไลฟสไตล (Lifestyle) 

สวนบุคคลอีกดวย 

 สมมติฐานที่ 2 สินคาของรานคา (Merchandise) กับความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase 

Intention) มีความสัมพันธเชิงบวกผลจากสมมติฐาน คือ ยอมรบัสมมติฐานโดยการวิเคราะหถดถอย

เชิงพหุ (Multiple Regression) พบวา ปจจัยดานสินคาของรานคา (Merchandise) มีความสัมพันธ

กันในเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งน้ีเน่ืองจากลูกคาสวน

ใหญมีความคิดเห็นวา สินคาของรานยูนิโคล (Uniqlo) มีจุดเดนที่ความเรียบงาย สามารถสวมใสได

หลายโอกาสในชีวิตประจําวันการจัดเรียงสินคาภายในรานยูนิโคล (Uniqlo) น้ันทําใหเกิดความ

สะดวกสบายในการเลอืกซื้อสินคาความช่ืนชอบวิธีการจัดโปรโมช่ัน (Promotion) ของรานยูนิโคล 

(Uniqlo) ที่มีการจัดโปรโมช่ัน (Promotion) ลดราคาสินคาที่มีตลอดทุก ๆ สปัดาหและสินคาของราน

ยูนิโคล (Uniqlo) น้ันมีราคาทีเ่หมาะสม ไมแพงถาเทียบกบัคุณภาพผลดังกลาวมีความสอดคลองกับ

แนวคิดเรื่อง ดานสินคาวาสินคาของรานคา (Merchandise) ของ Angell และคณะ (2014) ซึ่ง

สามารถอธิบายไดวา สินคาของรานคา (Merchandise) น้ันถือเปนปจจัยหลักทีท่ําใหกลุมลูกคารูสึก
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เกิดความดึงดูดและตองการที่จะเขามาเลือกซื้อสินคาหรือบริการของราน ซึง่ปจจัยที่ถือเปนสิ่งที่

สามารถสรางภาพลักษณใหกับรานคาน้ัน ไดแก ดานสินคา ดานการจัดเรียงสินคา คือ มีการจัดเรียง

สินคาที่สามารถชวยผลกัดันใหลูกคาเกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินคา การสงเสรมิการขาย 

(Promotion) และดานคุณภาพของสินคาและราคา 

 สมมติฐานที่ 3 ทักษะของพนักงาน (Employee Skills) กับความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase 

Intention) มีความสัมพันธเชิงบวก ผลจากสมมติฐาน คือ ยอมรบัสมมติฐาน โดยการวิเคราะหถดถอย 

เชิงพหุ (Multiple Regression) พบวา ทักษะของพนักงาน (Employee Skills) มีความสัมพนัธกัน      

ในเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว ทั้งน้ีเน่ืองจากลูกคาสวนใหญ       

มีความคิดเห็นวาพนักงานของรานยูนิโคล (Uniqlo) มีความรวดเร็วในการใหบริการและบรกิาร         

ดวยความถูกตองแมนยํา ความคิดเห็นวาพนักงานรานยูนิโคล (Uniqlo) มีลกัษณะของการมีมนุษย

สัมพันธที่ดี ความคิดเห็นวาพนักงานของรานยูนิโคล (Uniqlo) มีความรูเกี่ยวกับสินคาของรานยูนิโคล 

(Uniqlo) และความคิดเห็นวาพนักงานของรานยูนิโคล (Uniqlo) มีความเขาใจในความตองการของ

ลูกคาผลดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวคิดเรื่อง ทักษะของพนักงาน (Employee Skills) ของ 

Katz (1974) ซึ่งสามารถอธิบายไดวาทักษะที่พึงจะมีในการทํางานน้ัน คือ ทักษะทางดานเทคนิค 

(Technical Skills) เชน มีความเขาใจและความสามารถอยางเฉพาะเจาะจงทีเ่กี่ยวของกับการทํางาน

หรืออาจกลาวคือ มีความรูเกี่ยวกบัรายละเอียดสินคาของราน ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Human 

Skills) เชน การมทีักษะในการติดตอสื่อสารกับบุคคลทัง้ภายในและภายนอกองคกร มีการยอมรับฟง

และเขาใจในความตองการของผูอื่น และทักษะดานความคิด (Conceptual Skill) เชน ความสามารถ

ในการแกไขปญหาเฉพาะหนาตาง ๆ ควบคูกันไป 

 สมมติฐานที่ 4 การต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal Shopping) สินคาของรานคา 

(Merchandise) และทกัษะของพนักงาน (Employee Skills) กับความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase 

Intention) มีความสัมพันธเชิงบวก ผลจากสมมติฐาน คือ ยอมรบัสมมติฐาน โดยการวิเคราะหถดถอย

เชิงพหุ (Multiple Regression) พบวา การต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal Shopping) สินคาของ

รานคา (Merchandise) และทักษะของพนักงาน (Employee Skills) กับความต้ังใจซื้อซ้ํา 

(Repurchase Intention) มีความสัมพันธเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ต้ังไว ทั้งน้ีเน่ืองจากลูกคาสวนใหญต้ังใจซื้อสินคารานยูนิโคล (Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะคุณภาพของ

สินคา ต้ังใจซื้อสินคารานยูนิโคล (Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะสินคาสามารถเขาถึงไดงายเน่ืองจากมี

หลายสาขาและต้ังอยูบนโลเคช่ัน (Location) ที่สามารถเดินทางไดสะดวก ต้ังใจซื้อสินคารานยูนิโคล 

(Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะมีการจัดกจิกรรมที่นาสนใจและมกีารจัดโปรโมช่ัน (Promotion) ใหม

ประจําสปัดาหและต้ังใจซื้อสินคารานยูนิโคล (Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะมสีินคาที่หลากหลายให

เลือกสรร สินคาหมุนเวียนเร็วหรือฟาสตแฟช่ัน (Fast Fashion) และมีดีไซน (Design) ที่ทันสมัย  
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ผลดังกลาวมีความสอดคลองกบัแนวคิดเรื่อง การต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase Intention) ของ 

Ehrenberg (1972) ซึ่งสามารถอธิบายไดวาการซือ้ซ้ําน้ัน คือ การที่ผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินคา 

น้ันมากกวาหน่ึงครั้ง โดยรปูแบบปจจัยของการตัดสินใจเลอืกซื้อสินคาซ้ําน้ันแบงออกไดเปนปจจัย

ทางดานการจัดกจิกรรมทางการตลาด เชน การจัดโปรโมช่ัน (Promotion) ปจจัยทางดานธรรมชาติ

ของสินคา เชน ความพึงพอใจในตัวสินคาเอง อาจเกิดจากการมีประสบการณในการไดทดลองใชในครัง้

กอนและปจจัยทางดานการกระจายตัวของสินคา (Penetration Level) คือ สามารถหาซื้อและเขาถึง

สินคาน้ัน ๆ ไดคอนขางงาย 

 

5.3 ขอเสนอแนะสาํหรับการนําผลไปใช 

 ธุรกิจ/ หนวยงาน/ องคกรที่ดําเนินการเกี่ยวกบับริษัท ยูนิโคล (ประเทศไทย) จํากัดสามารถ

นําผลการศึกษาไปใชไดดังน้ี  

1) ฝายที่เกี่ยวของบริษัท ยูนิโคล (ประเทศไทย) จํากัดสามารถนําผลเรื่องทักษะของพนักงาน  

(Employee Skills) ที่มีผลตอการต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase Intention) ไปชวยในเรื่องการวางแผน   

การจัดอบรม (Training) พนักงานในดานการใหบริการใหระวังเวลาคํานวณราคาสินคาที่เคานเตอร 

(Counter) ตองคํานวณไดอยางถูกตองแมนยํา ถัดมาคือ ควรเนนยํ้าพนักงานใหบริการดวยความมี

นํ้าใจใหความชวยเหลอืลกูคาดวยความสุภาพออนนอมและเต็มใจในการใหคําแนะนํา พรอมทั้งความ

รวดเร็วในการใหบริการที่ดีอยางสม่ําเสมอทกุครั้งที่ลูกคาเขามาใชบริการจะทําใหเกิดการบรกิารที่มี

ประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจตอกลุมลูกคายูนิโคล (Uniqlo) ในอนาคตตอไป 

2) ฝายที่เกี่ยวของบริษัท ยูนิโคล (ประเทศไทย) จํากัดสามารถนําผลเรื่องสินคาของรานคา  

(Merchandise) ซึ่งสงผลตอความต้ังใจซือ้ซ้ํา (Repurchase Intention) ไปชวยในเรื่องการวางแผน

ในการปรับปรงุทางดานสินคาของรานคา (Merchandise) เชน การปรบัปรุงคุณภาพของสินคาของ

รานคา (Merchandise) ใหดีย่ิง ๆ ข้ึนไป โดยบริษัท ยูนิโคล (ประเทศไทย) จํากัดควรพิจารณาเรือ่ง

สินคาของรานคา (Merchandise) ดังน้ี สินคาของรานยูนิโคล (Uniqlo) ควรคงความเปนจุดเดน 

ที่มีความเรียบงาย สามารถสวมใสไดหลายโอกาสในชีวิตประจําวัน ถัดมาคือ ดานการจัดเรียงสินคา

ภายในรานยูนิโคล (Uniqlo) น้ันควรคํานึงถึงความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินคาของกลุมลูกคา 

ยูนิโคล (Uniqlo) นอกจากน้ันการปรบัปรุงในดานความหลากหลายของสินคาของรานคา (Merchandise) 

สินคาของรานยูนิโคล (Uniqlo) ควรมีเน้ือผาทีส่วมใสสบาย ตัดเย็บประณีต สินคาทีจ่ําหนายในราน 

ยูนิโคล (Uniqlo) น้ันควรมีแบบใหเลือกหลากหลายและมีความเหมาะสมกับความตองการของคนทุกเพศ

ทุกวัย เพื่อเสรมิสรางความโดดเดนและแตกตางใหกบัตัวสินคาบริษัท ยูนิโคล (ประเทศไทย) จํากัดยังควร

คํานึงถึงภาพลักษณสินคาของรานยูนิโคล (Uniqlo) อีกดวย ทั้งน้ีดานการเปลี่ยนหรือคืนสินคาของราน 
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ยูนิโคล (Uniqlo) ที่สาขาใดก็ได บริษัท ยูนิโคล (ประเทศไทย) จํากัดสามารถวางแผนในการปรับปรงุ

ทางดานการสตอก (Stock) สินคาของรานคา (Merchandise) เพื่อใหเพียงพอในการรับเปลี่ยนหรือ 

คืนสินคาของรานยูนิโคล (Uniqlo) ในแตละสาขา  

3) ฝายที่เกี่ยวของบริษัท ยูนิโคล (ประเทศไทย) จํากัดสามารถนําผลเรื่องการต่ืนตัวในการ 

ซื้อสินคา (Arousal Shopping) ซึ่งมผีลตอความต้ังใจซือ้ซ้ํา (Repurchase Intention) ไปใชในการ

วางแผนกลยุทธกลุมลูกคายูนิโคล (Uniqlo) ที่ชัดเจนย่ิงข้ึน เชน การออกแบบบรรยากาศภายในรานคา 

ยูนิโคล (Uniqlo) เพื่อสรางพึงพอใจในการเลือกซื้อสินคาที่รานยูนิโคล (Uniqlo) เพื่อสรางความตองการ 

ที่จะเลือกซื้อสินคาที่รานยูนิโคล (Uniqlo) เพื่อสรางความต่ืนเตนในการเลือกซื้อสินคาที่รานยูนิโคล 

(Uniqlo) และเพือ่สรางความกระตือรือรนที่จะเลอืกซือ้สินคาที่รานยูนิโคล (Uniqlo) ซึ่งจะสามารถชวย

กระตุนใหกลุมลูกคายูนิโคล (Uniqlo) รูสึกถึงความดึงดูดและกระตือรือรนทีจ่ะเลือกซื้อสินคาภายในราน 

นอกจากน้ันบริษัท ยูนิโคล (ประเทศไทย) จํากัดควรพจิารณาถึงการวางแผนกลยุทธในการออกสินคา 

ใหม ๆ ในแตละคอลเลคช่ัน (Collection) เพื่อที่จะสามารถตอบโจทยตามความตองการของกลุมลูกคา 

ยูนิโคล (Uniqlo) กลาวคือเมื่อรานยูนิโคล (Uniqlo) มีสินคาที่เปนคอลเลคช่ัน (Collection) ใหม ๆ  

กลุมลูกคายูนิโคล (Uniqlo) ก็มักจะอยากไปเลอืกซือ้สินคาใหม ๆ เสมอ 

 

5.4 ขอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 เพื่อใหผลการศึกษาในครัง้น้ีสามารถขยายตอไปในทัศนะที่กวางมากข้ึนอันจะเปนประโยชน

ในการอธิบายปรากฏการณและปญหาทางดานอื่นทีม่ีความเกี่ยวของกัน ผูทําวิจัยจึงขอเสนอแนะ

ประเด็นสําหรบัการทําวิจัยครัง้ตอไปดังน้ี 

1) แนะนําใหทําการศึกษากับกลุมประชากร/ กลุมตัวอยาง กลุมอื่น ๆ ในสถานที่ทีแ่ตกตาง

กัน เชน ทําการศึกษากับกลุมประชากรในพื้นทีจ่ังหวัดอื่น ๆ ที่มีสาขาของบริษัท ยูนิโคล (ประเทศ

ไทย) จํากัด เน่ืองจากกลุมประชากรทีอ่าศัยอยูในพื้นที่ที่แตกตางกัน นาจะมปีจจัยแวดลอมทีส่งผล 

ตอความต้ังใจซื้อซ้ํา (Repurchase Intention) ที่ตางกัน เพือ่ที่จะสามารถนําผลที่ไดมาประกอบ

การศึกษาในอันดับตอไป 

2) แนะนําใหศึกษากับตัวแปรอื่นที่อาจมีความเกี่ยวของกับตัวแปรทีท่ําการศึกษาอยูน้ี อาทิ

เชน ตัวแปรดานกิจกรรมทางการตลาด เน่ืองจากบริษัท ยูนิโคล (ประเทศไทย) จํากัดมกีารจัด

โปรโมช่ัน (Promotion) รายสัปดาหอยูเปนประจํา ซึง่โดยสวนใหญแลวกลุมผูบรโิภคอาจจะไมไดมี

ความถ่ีในการซื้อสินคาเสื้อผาสําเร็จรูปบอยขนาดน้ัน จึงสามารถนําผลที่ไดมาจัดสรรงบประมาณใน

การดําเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อใหผลกําไรที่ไดรับมีความสอดคลองหรือเหมาะสมกับ

ตนทุนในการดําเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาดมากที่สุด 
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3) แนะนําใหใชสถิติตัวอื่นมาวิเคราะหในแงมุมอื่น ๆ เชน การต้ังขอคําถามปลายปด  

แบบเลือกไดมากกวา 1 ขอหรือแมกระทัง่การต้ังขอคําถามแบบการเรียงลําดับเพื่อทีจ่ํานําผลที่ได

เหลาน้ันมาใชในเชิงการเปรียบเทียบ ตัวอยางเชน นอกจากสินคาของรานยูนิโคล (Uniqlo) แลวน้ัน 

ผูบริโภคมีการเลอืกซือ้สินคาเสื้อผาสําเรจ็รปูจากแบรนด (Brand) ใดอีก 
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 แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึนเพือ่เปนสวนหน่ึงของวิชา BA 715 Independent Study 

(การศึกษาอสิระ) เพื่อดําเนินการวิจัยเรื่อง “การต่ืนตัว สินคาและทักษะของพนักงานที่มผีลตอความ

ต้ังใจซื้อซ้ําของลูกคายูนิโคล (Uniqlo) ในเขตกรุงเทพมหานคร” ของ น.ส.ธัญวรรณ วทนะรัตน 

นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลัยกรงุเทพ ซึ่งผูศึกษาจะนํา

ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามน้ีไปใชในเชิงวิชาการโดยไมมีการเปดเผยขอมลูสวนตัวของทาน

แตอยางใด ทั้งน้ี ขอขอบพระคุณทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 

 

คําถามสวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

  

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง      หนาขอความที่ตรงตามความเปนจรงิ 

1. เพศ               1. ชาย                          2. หญิง 

2. อายุ               1. 15 - 25 ป                  2. 26 - 35 ป                   

                       3. 36 – 45 ป                  4. 46 ปหรอืมากกวา  

3. ระดับการศึกษา 

             1. มัธยมศึกษา                2. ปริญญาตร ี                 3. ปริญญาโท 

             4. ปริญญาเอก                5. อื่น ๆ โปรดระบ.ุ............................. 

4. รายไดตอเดือน 

             1. ตํ่ากวา 10,000 บาท                  2. 10,001 - 20,000 บาท 

             3. 20,001 - 30,000 บาท               4. 30,001 - 40,000 บาท 

             5. 40,001 - 50,000 บาท               6. 50,000 บาท ข้ึนไป 

 

 

 

 

โปรดพลิก  
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5. อาชีพ 

             1. นักเรียน/ นักศึกษา                    2. ธุรกิจสวนตัว                                                 

             3. พนักงานบริษัทเอกชน                 4. ขาราชการ/ รัฐวิสาหกจิ 

             5. อื่น ๆ โปรดระบ.ุ............................. 

6. สถานภาพ  

                        1. โสด                         2. สมรส  

                        3. หยาราง                    4. หมาย 

 

คําถามสวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการต่ืนตัวในการซื้อ (Arousal Shopping) สินคาของลูกคา 

ยูนิโคล (Uniqlo)  

 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองวางที่ตรงตามความเปนจริง 

 

การต่ืนตัวในการซื้อสินคา (Arousal Shopping) ของลูกคา

ยูนิโคล (Uniqlo) 

ระดับความต่ืนตัว 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ท่ีสุด 

1. ทานรูสึกต่ืนเตนในการเลอืกซือ้สินคาทีร่านยูนิโคล (Uniqlo)      

2. ทานรูสึกกระตือรือรนทีจ่ะเลือกซื้อสินคาที่รานยูนิโคล 

(Uniqlo) 

     

3. ทานมีความตองการที่จะเลอืกซือ้สินคาทีร่านยูนิโคล 

(Uniqlo) 

     

4. ทานรูสึกพึงพอใจในการเลอืกซือ้สินคาทีร่านยูนิโคล 

(Uniqlo) 

     

5. เมื่อรานยูนิโคล (Uniqlo) มีสินคาที่เปนคอลเลคช่ัน 

(Collection) ใหม ๆ ทานจะไปเลือกซื้อสินคาใหมๆเสมอ 

     

 

 

 

 

โปรดพลิก  
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คําถามสวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของลูกคาตอสินคาของรานคา (Merchandise)  

ยูนิโคล (Uniqlo)  

 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองวางที่ตรงตามความเปนจริง 

 

ความคิดเห็นของลูกคาตอสินคาของรานคา (Merchandise) 

ยูนิโคล (Uniqlo) 

ระดับความคิดเห็น 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ท่ีสุด 

1. ทานมีความพงึพอใจในคุณภาพสินคาของรานยูนิโคล 

(Uniqlo) ที่แตกตางจากรานอื่น 

     

2. ทานมีความพึงพอใจในเทคโนโลยี (Technology) ที่ใช       

ในการผลิตสินคาของรานยูนิโคล (Uniqlo) เชน เทคโนโลยี 

(Technology) แอริซึม่ (Airism) หรือเทคโนโลยีการผลิตสนิคา

เสื้อผาสําเรจ็รปูทีม่ีเน้ือผาใสสบายและชวยระบายอากาศ ฯลฯ 

     

3. ทานรูสึกวาสินคาของรานยูนิโคล (Uniqlo) มีจุดเดนที่    

ความเรียบงาย สามารถสวมใสไดหลายโอกาสในชีวิตประจําวัน 

     

4. ทานรูสึกช่ืนชอบสินคาของรานยูนิโคล (Uniqlo) เพราะ       

มีเน้ือผาทีส่วมใสสบาย ตัดเย็บประณีต 

     

5. ทานรูสึกวาสินคาที่จําหนายในรานยูนิโคล (Uniqlo) มีแบบ 

ใหเลอืกหลากหลาย ซึง่เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัย 

     

6. ทานรูสึกวาสินคาของรานยูนิโคล (Uniqlo) น้ันมีราคาที่

เหมาะสม ไมแพงถาเทียบกับคุณภาพ 

     

7. ทานมีความคิดเห็นวาการจัดเรียงสินคาภายในรานยูนิโคล 

(Uniqlo) น้ันทําใหเกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินคา 
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ความคิดเห็นของลูกคาตอสินคาของรานคา (Merchandise) 

ยูนิโคล (Uniqlo) 

ระดับความคิดเห็น 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ท่ีสุด 

8. ทานมีความพึงพอใจในการเปลี่ยนหรือคืนสินคาของราน      

ยูนิโคล (Uniqlo) ที่สาขาใดก็ได 

     

9. ทานรูสึกช่ืนชอบวิธีการจัดโปรโมช่ัน (Promotion) ของราน  

ยูนิโคล (Uniqlo) ที่มีการจัดโปรโมช่ัน (Promotion) ลดราคา

สินคาที่มีตลอดทุก ๆ สัปดาห 

     

10. ทานรูสึกช่ืนชอบและพงึพอใจตอภาพลักษณสินคาของราน  

ยูนิโคล (Uniqlo) 

     

 

คําถามสวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของลูกคาท่ีมตีอทักษะของพนักงาน (Employee 

Skills) รานยูนิโคล (Uniqlo) 

 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองวางที่ตรงตามความเปนจริง 

 

ความคิดเห็นของลูกคาท่ีมีตอทักษะของพนักงาน 

(Employee Skills) รานยูนิโคล (Uniqlo) 

ระดับความคิดเห็น 

  5 

มาก

ท่ีสุด 

 4 

มาก 

  3 

ปาน

กลาง 

 2 

นอย 

 1 

นอย

ท่ีสุด 

1. ทานมีความคิดเห็นวาพนักงานรานยูนิโคล (Uniqlo) 

ใหบรกิารทานดวยความสุภาพออนนอม 

     

2. ทานมีความคิดเห็นวาพนักงานรานยูนิโคล (Uniqlo) มีความ

รวดเร็วในการใหบริการ 
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ความคิดเห็นของลูกคาท่ีมีตอทักษะของพนักงาน 

(Employee Skills) รานยูนิโคล (Uniqlo) 

ระดับความคิดเห็น 

  5 

มาก

ท่ีสุด 

 4 

มาก 

  3 

ปาน

กลาง 

 2 

นอย 

 1 

นอย

ท่ีสุด 

3. ทานมีความคิดเห็นวาพนักงานรานยูนิโคล (Uniqlo) มีนํ้าใจ 

ใหความชวยเหลือทานเปนอยางดี  

     

4. ทานมีความคิดเห็นวาพนักงานรานยูนิโคล (Uniqlo)           

มีความเต็มใจในการใหคําแนะนําแกทานเปนอยางดี  

     

5. ทานมีความคิดเห็นวาพนักงานของรานยูนิโคล (Uniqlo)      

มีความรูเกี่ยวกบัสินคาของรานยูนิโคล (Uniqlo) เปนอยางดี 

     

6. ทานมีความคิดเห็นวาพนักงานของรานยูนิโคล (Uniqlo)      

มีความเขาใจในความตองการของลูกคา  

     

7. ทานมีความคิดเห็นวาพนักงานของรานยูนิโคล (Uniqlo)      

มีการใหบริการที่ดีอยางสม่ําเสมอทุกครั้งทีท่านใชบริการ 

     

8. ทานมีความคิดเห็นวาพนักงานของรานยูนิโคล (Uniqlo) 

ใหบรกิารในการคํานวณราคาสินคาที่เคานเตอร (Counter) ได

ถูกตองแมนยํา 
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คําถามสวนท่ี 5 ขอมูลเก่ียวกับความต้ังใจซื้อซ้าํของลูกคารานยูนิโคล (Uniqlo) 

 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองวางที่ตรงตามความเปนจริง 

 

ความต้ังใจซื้อซ้ําของลูกคารานยนูิโคล (Uniqlo) 

ระดับความต้ังใจซื้อซ้ํา 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ท่ีสุด 

1. ทานต้ังใจซื้อสินคารานยูนิโคล (Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะ

รูปแบบสไตล (Style) ของเสื้อผาเหมาะกับบุคลิกของทาน 

     

2. ทานต้ังใจซื้อสินคารานยูนิโคล (Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะ     

มีสินคาทีห่ลากหลายใหเลือกสรร สินคาหมุนเวียนเร็วหรือฟาสต

แฟช่ัน (Fast Fashion) และมีดีไซน (Design) ที่ทันสมัย 

     

3. ทานต้ังใจซื้อสินคารานยูนิโคล (Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะ

เปนเสื้อผาที่มสีไตลที่เรียบงายหรือเบสกิแคชวล (Basic 

Casual) เหมาะสําหรับการมิกซแอนดแมตช (Mix and 

Match) 

     

4. ทานต้ังใจซื้อสินคารานยูนิโคล (Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะ

เน้ือผาสวมใสสบายและมกีารตัดเย็บทีป่ระณีต 

     

5. ทานต้ังใจซื้อสินคารานยูนิโคล (Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะ     

มีการจัดกิจกรรมที่นาสนใจและมกีารจัดโปรโมช่ัน 

(Promotion) ใหมประจําสัปดาห 

     

6. ทานต้ังใจซื้อสินคารานยูนิโคล (Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะ

สินคามีราคาสมเหตุสมผล 

     

7. ทานต้ังใจซื้อสินคารานยูนิโคล (Uniqlo) ครั้งตอไปเพราะ

สินคาสามารถเขาถึงไดงายเน่ืองจากมหีลายสาขาและต้ังอยูบน

โลเคช่ัน (Location) ที่สามารถเดินทางไดสะดวก  
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ความต้ังใจซื้อซ้ําของลูกคารานยนูิโคล (Uniqlo) 

ระดับความต้ังใจซื้อซ้ํา 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ท่ีสุด 

8. ทานมีความต้ังใจทีจ่ะซื้อสินคาจากรานยูนิโคล (Uniqlo) 

ตอไปในอนาคต 

     

 

*** ขอขอบพระคุณทานทีส่ละเวลาอันมีคาในการกรอกแบบสอบถามชุดน้ี *** 

 
 



60 

ประวัติผูเขยีน 

 

ชื่อ – นามสกุล   ธัญวรรณ วทนะรัตน 

 

อีเมล    w_thanyawan@hotmail.com 

 

ประวัติการศึกษา ป พ.ศ. 2555 ปรญิญาตร ีศิลปศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 

ประสบการณการทํางาน 1) ป พ.ศ. 2557 – ปจจบุัน 

  บริษัท แอดโนเลจ เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด        

  ตําแหนง Ad Operations Manager – Brand and Video 

 2) ป พ.ศ. 2555 - 2557 

 บริษัท ทิงคเน็ต จํากัด 

 ตําแหนง Customer Service 






	title
	abstract
	acknowledgement
	contents
	chapter1
	chapter2
	chapter3
	chapter4
	chapter5
	bibliography
	appendix
	biodata
	license agreement

