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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแบรนด์ UNIQLO     
2) เพ่ือศึกษาทัศนคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดของแบรนด์ UNIQLO โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มเป้าหมาย โดยแจก
แบบสอบถามกับกลุ่มตวัอย่างท่ีรับรู้การส่ือสารการตลาด หรือเคยซ้ือหรือสวมใส่เส้ือผา้แบรนด์UNIQLO ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้ งบริเวณหน้าร้าน UNIQLO Roadside Store และผ่านทางช่องทางออนไลน์ ทั้ งหมด 400 ชุด 
จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าค านวณดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจยัพบว่า 1) ขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 26 - 35 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดต้่อ
เดือนต ่ากวา่ 20,000 บาท และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 2) ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ต่อการ
ส่ือสารการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแบรนด ์UNIQLO พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งรับรู้คุณค่าตราสินคา้ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีการรับรู้ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ (Brand Awareness) มากท่ีสุด 3) ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการ
ส่ือสารการตลาดของแบรนด ์UNIQLO พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาด
ของแบรนด์ UNIQLO โดยรวมเห็นดว้ย อยูใ่นระดบัมาก และเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดในดา้นเคร่ืองมือส่งเสริม
การตลาดภายในร้านคา้ (Indoor) 

 
ค ำส ำคญั: การส่ือสารการตลาด การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ยนิูโคล่ 
 

Abstract 
The objectives of this study were to 1) study the consumer perception of brand equity of UNIQLO 2) study 

consumer attitudes towards marketing communication of UNIQLO. This study was a quantitative research which 
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employed an online questionnaire to collect the data. The samples in this study were customer who bought UNIQLO 
clothes or perceived brand equity and marketing communication of UNIQLO in Bangkok. A purposive sampling 
method was used to collect the data from 400 samples. The statistical methods used for data analysis were 
descriptive statistics including percentage, mean and standard deviation. The results were analyzed as follows:  1) 
The demographic data revealed that most samples were male, aged between 26-35 years and had a Bachelor’s 
degree. They were office workers with the average monthly revenue less than 20,000 baht. 2) The opinion of 
respondents about perceived brand equity including perceived quality, brand associations, and brand perceived 
quality was at high level and brand awareness was an excellent level. 3) The opinion of respondents about attitudes 
towards marketing communication of UNIQLO including indoor and outdoor marketing communication were at 
high level and indoor marketing communication was an excellent level. 

 
Keywords: Marketing communication Consumer perception UNIQLO 

 
1. บทน า 

ในปัจจุบนั อุตสาหกรรมส่ิงทอ และเคร่ืองนุ่งห่มในประเทศไทยเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
ธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีมีแนวโน้มการขยายตวัเพ่ิมสูงข้ึนในทุกปี เน่ืองจากเส้ือผา้เป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้ผูส้วมใส่มี 
บุคลิกดี ดูสวยงาม และเป็นการเสริมสร้างความมัน่ใจอีกดว้ย ผูค้นจึงหนัมาใหค้วามส าคญักบัการแต่งตวัมากข้ึน ส่งผล
ให้ธุรกิจเส้ือผา้เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสูง มีผู ้ประกอบการให้ความสนใจท่ีจะลงทุนมากข้ึนทุกปี ด้วยเหตุน้ี 
ผูป้ระกอบการเดิมในอุตสาหกรรมเส้ือผา้แฟชัน่จึงตอ้งปรับตวั และปรับเปล่ียนทิศทางในการท าธุรกิจคร้ังใหญ่ เพ่ือให ้
สอดคลอ้งกับไลฟ์สไตล์ของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป และเป็นสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งกว่าคู่แข่งท่ีมีมากใน 
อุตสาหกรรมอีกดว้ย  สะทอ้นให้เห็นวา่ท่ามกลางสมรภูมิการแข่งขนัของธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่ในประเทศไทยท่ีแบรนด์
เส้ือผา้อ่ืนเนน้ท่ีการออกแบบเส้ือผา้ให้แปลกใหม่ ทนัสมยั และการเปล่ียนคอลเลกชัน่เส้ือผา้ใหร้วดเร็วตามแฟชัน่นิยม 
(Fast Fashion) แต่ UNIQLO แบรนด์เส้ือผา้แฟชัน่ชั้นน าจากประเทศญ่ีปุ่นกลบัสร้างความแตกต่างดว้ยการออกแบบ
เส้ือผา้ท่ีมีคุณภาพดี ทนทาน สวมใส่สบาย เรียบง่าย  และทนัสมยั พร้อมทั้งวางคาแรกเตอร์ของตวัเองให้มีราคาท่ีทุก
คนเขา้ถึงได ้อีกทั้ง ยงัคิดคน้นวตักรรมเส้ือผา้อยา่งไม่หยดุย ั้ง เพ่ือมอบความอบอุ่น สวมใส่สบาย และเพ่ิมประสบการณ์
ใหม่ให้กบัผูบ้ริโภค ท าให้แบรนด์เส้ือผา้ UNIQLO ประสบความส าเร็จ และครองใจผูบ้ริโภคทัว่โลกไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ทั้งในฝ่ังเอเชีย ยโุรป และอเมริกากวา่ 17 ประเทศ ส าหรับประเทศไทยนั้น UNIQLO ไดร่้วมทุนกบับริษทั Mitsubishi 
Shoji และไดเ้ปิดสาขาแรกในประเทศไทยท่ีเซ็นทรัลเวลิด์เม่ือเดือนกนัยายนปี 2011 หลงัจากนั้นก็เดินหนา้ขยายสาขา 
และเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วจนในปัจจุบัน UNIQLO มีสาขารวมกว่า 30 สาขาทั่วประเทศไทย 
(Brandbuffet, 19 มิถุนายน 2561) 

จากการท่ีแบรนด์ UNIQLO สามารถตีตลาดธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่ในประเทศไทยไดอ้ยา่งรวดเร็วภายในเวลา 
ไม่ก่ีปี และพิชิตใจผูบ้ริโภคไดทุ้กเพศทุกวยั คงปฏิเสธไม่ไดว้่าเส้ือผา้แบรนด์ UNIQLO เป็นอีกแบรนด์ท่ีแข็งแกร่ง 
อยา่งมากในบรรดาแบรนด์เคร่ืองแต่งกาย Fast Fashion ในประเทศไทย เน่ืองจากทางแบรนด์สามารถตอบโจทยค์วาม 
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ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริงดว้ยการออกแบบ และพฒันาสินคา้อยา่งไม่หยดุน่ิง ผา่นการสร้างนวตักรรมสินคา้
ท่ีมีฟังก์ชั่นโดดเด่น และน่าสนใจ อีกทั้ งยงัใช้เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดหลากหลายรูปแบบ โดยการใช ้
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดภายในร้านคา้ (Indoor) เช่น การออกแบบร้านให้มีเอกลกัษณ์สไตลญ่ี์ปุ่น การติดโปสเตอร์ 
และป้ายแขวนแนะน าสินคา้ภายในร้าน การบริการของพนักงานขาย และการแต่งกายของพนักงานขาย (Uniform)       
ท่ีสะทอ้นเอกลกัษณ์ความเป็นญ่ีปุ่นแบบร่วมสมยั ในส่วนของเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดภายนอกร้านคา้ (Outdoor) 
เช่น การโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ โซเชียลมีเดียต่างๆ (Facebook/ Line/ Instagram) หรือแอพพลิเคชั่น UNIQLO      
การโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ ์การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย การพฒันาเทคโนโลยีเส้ือผา้ การแถลงข่าวเปิดตวัสาขา
หรือสินคา้ใหม่ การออกแบบและจดัท าสกรีนลายเส้ือร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจไดอ้ยา่งลงตวั ท าให้แบรนด์สามารถ
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน และอยูใ่นกระแสตลอดเวลา  จึงไม่แปลกใจท่ี แบรนด ์UNIQLO จะเป็นแบรนด์ท่ี
ไดรั้บความนิยมเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย และประสบความส าเร็จในธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่ในประเทศไทย 

อยา่งไรก็ตาม อุตสาหกรรมเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีมีการแข่งขนัมากข้ึน ตราสินคา้ท่ีมีคุณค่าเท่านั้นท่ีจะสามารถอยู่
รอดได ้(นววฒัน์ สิทธิพรม, 2558) การสร้างตราสินคา้จึงมีความส าคญั เพราะตราสินคา้ท่ีสามารถสร้างการจดจ า และ
ครองใจ ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา ยอ่มไดเ้ปรียบกวา่ตราสินคา้อ่ืน ๆ ชนิดเดียวกนั (บุญอยู ่ขอพรประเสริฐ, 
2551) ผูป้ระกอบการจึงจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญักบัการสร้างตราสินคา้ท่ีจะมีส่วนเขา้มาช่วยเพ่ิมมูลค่าในใจผูบ้ริโภค
และช่วยสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง ซ่ึงผูป้ระกอบการจะตอ้งหาเคร่ืองมือท่ีช่วยท าใหต้ราสินคา้สามารถเขา้ไปอยูใ่น
ใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อท าใหผู้บ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อแบรนด ์การสร้างการรับรู้คุณค่าตราสินคา้
เพ่ือเพ่ิมทศันคติท่ีดี จนสามารถเขา้ไปครองใจผูบ้ริโภคไดจึ้งเป็นหวัใจส าคญัในการด าเนินธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จ 
UNIQLO จึงใช้กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดหลากหลายรูปแบบ เพื่อน าเสนอคุณภาพของตราสินค้าท่ีแบรนด ์
UNIQLO ไดถ้กัทอข้ึน เช่น การประชาสัมพนัธ์สินคา้ใหม่ผ่านทางส่ือโซเชียลมีเดีย และการจดักิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย เพื่อใหสิ้นคา้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งรวดเร็ว และเขา้ถึงผูบ้ริโภคอยา่งกวา้งขวาง นอกจากน้ียงัท าใหผู้บ้ริโภครู้สึกคุน้เคยกบั
แบรนดมี์ความรู้สึกท่ีดี และสามารถจดจ าแบรนด ์UNIQLO ไดใ้นท่ีสุด  

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงความส าคญัในการศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ และทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมี
ต่อการส่ือสารการตลาดของแบรนด์ UNIQLO เพ่ือศึกษาว่าผูบ้ริโภคมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าและมีทัศนคติต่อ       
แบรนด์ UNIQLO อยา่งไร เพื่อให้เห็นถึงการพฒันาธุรกิจและปรับปรุงกลยทุธ์การตลาดให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของ ผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัมากข้ึน 

 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแบรนด ์UNIQLO  
2. เพื่อศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดของแบรนด ์UNIQLO   

 
3. วธีิการด าเนินการวจิยั 

3.1 ประชากรในการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นผูท่ี้รับรู้การส่ือสารการตลาด 
หรือเคยซ้ือหรือสวมใส่เส้ือผา้ของแบรนด์ UNIQLO จ านวน 400 คน ซ่ึงจ านวนน้ีไดจ้ากการค านวณโดยใชสู้ตรของ 
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Yamane (1967 อา้งถึงในธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551) ผูว้ิจัยท าการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-
probability Sampling) โดยใชก้ารเลือกกลุ่มอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยแบ่งการแจกแบบสอบถาม
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ การแจกแบบสอบถามหน้าร้าน และการแจกแบบสอบถามออนไลน์ โดยผูว้ิจัยได้เลือก 
UNIQLO Roadside Store ทั้ง 2 สาขา ไดแ้ก่ สาขาพฒันาการ และสาขาลาซาล อเวนิว หลงัจากผูว้ิจยัเลือกสาขาร้านท่ี
จะเก็บแบบสอบถามแลว้ ผูว้ิจยัจึงด าเนินการเก็บตวัอยา่งต่อไปโดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) 
โดยแจกแบบสอบถามหนา้ร้าน UNIQLO Roadside Store ทั้ง 2 สาขา ไดแ้ก่ สาขาพฒันาการ และสาขาลาซาล อเวนิว 
เน่ืองจากเป็นสาขา Roadside Store เพียงสองสาขาในประเทศไทยท่ี UNIQLO ไม่ไดข้ายในห้างสรรพสินคา้ สาขาละ 
100 ชุด และแจกแบบสอบถามออนไลน์อีก 200 ชุด รวมเป็น 400 ชุด หลงัจากผูว้ิจยัไดก้ลุ่มตวัอย่างแลว้ ผูว้ิจยัจึงด า 
เนินการเก็บตวัอยา่งต่อไปโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
ลูกคา้ของ UNIQLO เท่านั้น 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยสร้างข้ึนจากการทบทวนทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

3.2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
3.2.2 การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดของแบรนด ์UNIQLO 
3.2.3 ทัศนคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดของแบรนด์ UNIQLO ส าหรับการทดสอบความ

น่าเช่ือถือของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดน้ าเคร่ืองมือดงักล่าวไปทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยน า 
แบบสอบถามฉบบัร่างไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถาม ก่อน
น ามาปรับปรุงแกไ้ขและด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด 
โดยแจกแบบสอบถามหน้าร้าน UNIQLO Roadside Store 2 สาขา ได้แก่ สาขาพฒันาการ และสาขาลาซาล อเวนิว 
สาขาละ 100 ชุด และแจกแบบสอบถามออนไลน์ 200 ชุด รวมเป็น 400 ชุด ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูว้จิยัเขา้ไปใน 
UNIQLO Roadside Store และเว็บไซต์ออนไลน์ตามท่ีระบุไวขา้งต้น และแจกแบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมาย รอ
จนกระทัง่กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามครบถว้น ซ่ึงในระหว่างนั้นถา้ผูต้อบแบบสอบถามมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัค าถามใน 
แบบสอบถาม ผูว้จิยัจะตอบขอ้สงสยันั้น และจากนั้นจึงน าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป  

3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูล ตรวจสอบความถูกตอ้ง พร้อมลงรหสั (Coding) เรียบร้อย
แลว้ ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบั การวิเคราะห์
ขอ้มูล และเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  

3.4.1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ท าการค านวณดว้ยสถิติร้อยละ (Percentage) และน าเสนอขอ้มูล
ดว้ยการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution)  

3.4.2 การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดของแบรนด ์UNIQLO ท าการค านวณ
ดว้ยสถิติ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3.4.3 ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดของแบรนด ์UNIQLO ท าการค านวณดว้ยสถิติ ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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4. ผลการวจิยั 
4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง มีอาย ุ26 – 35 ปี 

มากท่ีสุด รองลงมา คือ 18 – 25 ปี และ มากกวา่ 35 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด ซ่ึงมีรายไดต้่อเดือนต ่ากวา่ 
20,000 บาท และกลุ่มตวัอยา่งประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มากท่ีสุด  

4.2 การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ต่อการส่ือสารการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแบรนด ์UNIQLO ผลการวจิยั พบวา่ 
กลุ่มตวัอย่างรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผ่านการส่ือสารการตลาดในภาพรวมแต่ละดา้นท่ีมีต่อแบรนด์ UNIQLO โดยรวมมี
การรับรู้อยู ่ในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 4.29 เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้อยูใ่น
ระดบัมากในแต่ละดา้น ดงัน้ี  

4.2.1 กลุ่มตัวอย่างรับ รู้ คุณค่ าตราสินค้าด้านการรู้จัก ช่ือตราสินค้า (Brand Awareness) ท่ี มีต่อแบ
รนด์UNIQLO โดยรวมมีการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้คุณค่าตรา
สินคา้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ในเร่ือง สามารถจดจ าช่ือแบรนด์หรือช่ือสินคา้ไดเ้ม่ือเห็นตราสัญลกัษณ์ UNIQLO มาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ การติดตั้งตราสัญลกัษณ์ UNIQLO ภายในร้านท าให้พบเห็น และสามารถจดจ าตราสัญลกัษณ์ 
UNIQLO ไดม้ากข้ึน และการใชส่ื้อออนไลน์ (Facebook/ Line) ประชาสัมพนัธ์สินคา้ท าให้คุน้เคยกบัช่ือ UNIQLO 
ตามล าดบั  

4.2.2 กลุ่มตวัอยา่งรับรู้คุณค่าตราสินคา้ต่อการส่ือสารการตลาดดา้นคุณภาพท่ีถูกรับรู้ (Perceived Quality) ท่ี
มีต่อแบรนด์ UNIQLO โดยรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู
คุณค่าตราสินค้าอยู่ในระดับมาก ในเร่ืองหากมีคนรู้จักสนใจเส้ือผ้า UNIQLO ก็จะแนะน าให้คนรู้จักซ้ือเส้ือผ้า 
UNIQLO และการพฒันาเทคโนโลยีเส้ือผา้ให้ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่างสม ่าเสมอ ท าให้รู้สึกว่า 
UNIQLO มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผูบ้ริโภคคิดวา่การซ้ือเส้ือผา้ UNIQLO ท าใหไ้ดรั้บสินคา้
ท่ีมีคุณภาพดี คุม้ค่ากบัราคา และการแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้ เช่น การแนะน าเทคโนโลยใีหม่ๆ (HEATTECH/ 
AIRISM) และมีราคาท่ีจบัตอ้งไดท้ าใหส้นใจในตวัสินคา้มากข้ึน ตามล าดบั  

4.2.3 กลุ่มตัวอย่างรับรู้คุณค่าตราสินค้าต่อการส่ือสารการตลาดด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า (Brand 
Associations) ท่ีมีต่อแบรนด์ UNIQLO โดยรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่าง มีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้อยู่ในระดับมาก ในเร่ือง เม่ือพบเห็นผูค้นแต่งตวัสไตล์เรียบง่าย หรือ Minimal 
มกัจะนึกถึง UNIQLO มากท่ีสุด รองลงมา คือ เม่ือพูดถึง UNIQLO มกัจะนึกถึงเคร่ืองหมายการคา้ตวัอกัษรสีแดงท่ี
เขียนวา่ “UNIQLO” เป็นส่ิงแรก และ UNIQLO ท าใหนึ้กถึงเส้ือผา้ท่ีเรียบง่าย ไม่หวอืหวา แต่ไม่ซ ้ าใคร ตามล าดบั 

4.2.4 กลุ่มตวัอยา่งรับรู้คุณค่าตราสินคา้ต่อการส่ือสารการตลาดดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 
ท่ีมีต่อแบรนด์ UNIQLO โดยรวมมีการรับรู้อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้
คุณค่าตราสินคา้อยู่ในระดบัมาก ในเร่ืองผูบ้ริโภคคิดวา่การซ้ือเส้ือผา้ UNIQLO มีความสมเหตุสมผลทั้งดา้นคุณภาพ 
และราคามากกว่าการซ้ือเส้ือผา้จากแบรนด์อ่ืนมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผูบ้ริโภคยงัคงสนใจเส้ือผา้ UNIQLO ถึงแม้
เส้ือผา้แบรนด์อ่ืนจะจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย และถา้มีเส้ือผา้แบรนด์อ่ืนท่ีมีลวดลายและการออกแบบท่ีคลา้ยกบั
เส้ือผา้ UNIQLO ก็ยงัคงจะเลือกซ้ือเส้ือผา้ UNIQLO เสมอ ตามล าดบั  
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4.2.5 กลุ่มตวัอยา่งรับรู้คุณค่าตราสินคา้ต่อการส่ือสารการตลาดดา้นสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ ของตราสินคา้ 
(Other Proprietary Brand Assets) ท่ีมีต่อแบรนด์ UNIQLO โดยรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาโดย
ละเอียด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง มีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้อยูใ่นระดบัมาก ในเร่ือง การท่ี UNIQLO มีสาขาทัว่ประเทศ ท า
ให้คุน้เคยกบัแบรนด์ มากท่ีสุด รองลงมา คือ การพฒันาคุณภาพของ UNIQLO ท าให้ UNIQLO โดดเด่นเหนือคู่แข่ง 
และ UNIQLO มีเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์และโดดเด่นท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งตามล าดบั  

4.3 ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดของแบรนด์ UNIQLO ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติใน
ภาพรวมแต่ละดา้นท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดของแบรนด์ UNIQLO โดยรวมเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.67
เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก ในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

4.3.1 ด้านเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดภายในร้านค้า (Indoor) ท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดของแบรนด ์
UNIQLO โดยรวมเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากใน
เร่ืองพนักงานบริการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดีและให้ขอ้มูลสินคา้ท่ีเป็นประโยชน์ ท าให้ได้รับขอ้มูลสินคา้เพียงพอ และ
ประทับใจการบริการมากข้ึน มากท่ีสุด รองลงมา คือ การติดป้ายบอกราคาสินค้าไวอ้ย่างชัดเจนช่วยให้มีข้อมูล
ประกอบการตดัสินใจมากข้ึน และการติดสต๊ิกเกอร์ภายในร้าน เพ่ือแจง้โปรโมชัน่สินคา้สามารถดึงดูดความสนใจของ
ผูบ้ริโภคได ้ตามล าดบั 

4.3.2 ด้านเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดภายนอกร้านคา้ (Outdoor) ท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดของแบรนด ์
UNIQLO โดยรวม เห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบว่า กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก  
ในเร่ือ ท าเลท่ีตั้งของร้านสะดวกต่อการเดินทาง และมากเพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค มากท่ีสุด รองลงมา คือ 
การโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ (Facebook/ Line) สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคได้กวา้ง และรวดเร็ว และการประชาสัมพนัธ์
โดยใชช่้องทาง Social Media ทั้งจากเวบ็ไซต ์www.uniqlo.com/ Facebook/ Instagram/ Line ส่ือสารกบัผูบ้ริโภคท า ให้
ผูบ้ริโภคเขา้ถึงสินคา้ และบริการได้ง่าย และสะดวกมากข้ึน และการออกแบบ จดัท าลายเส้ือร่วมกบัพนัธมิตร เช่น 
Disney/ Pixel/ Marvels ท า ใหคุ้ณรู้สึกวา่ตราสินคา้มีความโดดเด่น ไม่ซ ้ าใคร ตามล าดบั 
 
5. การอภิปรายผลการวจิยั 

5.1 การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ 
5.1.1 ด้านการรู้จกัช่ือตราสินคา้ (Brand Awareness) ท่ีมีต่อแบรนด์ UNIQLO พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

สามารถจดจ าช่ือแบรนด์หรือช่ือสินคา้ไดเ้ม่ือเห็นตราสัญลกัษณ์ของ UNIQLO มากท่ีสุด เน่ืองจากตราสัญลกัษณ์ของ 
UNIQLO มีสีแดงโดดเด่น ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถจดจ าได้ง่าย และเม่ือพบเห็นตราสัญลกัษณ์ภายในร้านค้าของ 
UNIQLO บ่อยข้ึน จึงท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความคุ้นเคย และสามารถจดจ าตราสัญลักษณ์ของ UNIQLO ได้ในท่ีสุด 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Aaker (1997, อา้งถึงในณัฐจิรภคั บุญทศ, 2556) ท่ีกล่าววา่ การออกแบบช่ือสัญลกัษณ์หรือ
ตราสินคา้ ให้มีเอกลกัษณ์โดดเด่น และมีความแตกต่างจากตราสินคา้ของคู่แข่ง จะสามารถท าให้ผูบ้ริโภคสามารถ
ทราบท่ีมาของสินคา้ไดง่้ายข้ึน และยงัช่วยปกป้องกิจการจากคู่แข่งท่ีพยายามเขา้มาแยง่ตลาด และสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของมีนา เชาวลิต (2537) ท่ีกล่าววา่ ตราสินคา้ท าใหผู้ซ้ื้อรับรู้ถึงคุณภาพของสินคา้ และช่วยสร้างความจงรักภกัดีใหต้รา
สินคา้อีกดว้ย นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสรี วงษม์ณฑา (2540) ท่ีกล่าววา่ ตราสินคา้จะมีคุณค่าก็ต่อเม่ือ
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ลูกคา้มีความรู้สึกดีในขณะท่ีจะซ้ือสินคา้ ดงันั้น ตอ้งสร้างตราสินคา้ให้มีลกัษณะท่ีดีเพ่ือให้อยูใ่นจิตใจของผูบ้ริโภค
เหนือตราสินคา้อ่ืนๆ ในประเภทเดียวกนั และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กิตติ สิริพลัลภ และ ศุภวรรณ จิระอร (2541) 
ท่ีกล่าววา่ เม่ือผูบ้ริโภคไดย้ิน ช่ือตราสินคา้หน่ึงบ่อยๆ ก็จะเกิดความคุน้เคย และรู้จกัสินคา้นั้นเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ สามารถ
จดจ าได ้และระลึกได ้ 

5.1.2 การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ด้านคุณภาพท่ีถูกรับรู้ (Perceived Quality) ท่ีมีต่อแบรนด์ UNIQLO พบว่า 
ผูบ้ริโภคมีการบอกต่อ หรือมีการแนะน าให้คนรู้จกัซ้ือเส้ือผา้ของ UNIQLO ในขณะเดียวกนั การพฒันาเทคโนโลยี
เส้ือผา้ใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งสม ่าเสมอ ท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามรู้สึกวา่ UNIQLO มีความโดด
เด่นเหนือคู่แข่ง เน่ืองจากเส้ือผา้ UNIQLO เป็นเส้ือผา้ท่ีเหมาะกบัผูบ้ริโภคทุกเพศทุกวยั ท าให้แบรนด์สามารถเขา้ถึง
กลุ่มผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งครอบคลุม และเกิดการบอกต่อในสงัคมอยา่งกวา้งขวาง นอกจากน้ี การพฒันาเทคโนโลยีเส้ือผา้
ใหม่ๆ ของ UNIQLO เพื่อรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการความสะดวกสบาย ท าให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงความ
แตกต่างของตราสินคา้ และสินคา้คู่แข่ง สอดคลอ้งกับแนวคิดของ Aaker (2009, อา้งถึงในนัทธมน หมทอง, 2555)      
ท่ีกล่าวว่า การสร้างความแตกต่างและการวางต าแหน่งตราสินคา้ (Differentiate/ Position) จะท าให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึง
ความแตกต่าง และความสามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคจากตราสินคา้นั้นๆ โดยการวางต าแหน่ง
ของตราสินคา้จะตอ้งตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อคุณภาพสินคา้นั้นๆ กบัสินคา้คู่แข่ง  

5.1.3 การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ด้านการเช่ือมโยงตราสินคา้ (Brand Associations) ท่ีมีต่อแบรนด์ UNIQLO 
พบว่า เม่ือผูต้อบแบบสอบถามพบเห็นผูค้นแต่งตวัสไตล์เรียบง่าย หรือ Minimal ผูต้อบแบบสอบถามมกัจะนึกถึง 
UNIQLO เน่ืองจากเส้ือผา้ของ UNIQLO มีดีไซน์แบบเรียบง่าย สไตล์ Minimal ไม่หวือหวา อีกทั้ ง UNIQLO เป็น               
แบรนดเ์ส้ือผา้ท่ีน าเขา้มาจากประเทศญ่ีปุ่น ท าให้ผูบ้ริโภคมองวา่เส้ือผา้ของ UNIQLO มีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง ไม่
จ าเจเหมือนสินคา้ยีห่อ้อ่ืนๆ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Aaker (2009, อา้งถึงในนทัธมน หมทอง, 2555) ท่ีกล่าววา่ การท่ี
ผูบ้ริโภคสามารถนึกถึงขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัตราสินคา้ท่ีมีอยูเ่ดิม จะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้นง่ายข้ึน 
เน่ืองจากทราบถึงความแตกต่างระหวา่งตราสินคา้เม่ือเปรียบเทียบกบัตราสินคา้คู่แข่ง และสามารถเพ่ิมโอกาสในการ
ขยายตวัของสินคา้ผา่นตราสินคา้เดิมไดง่้ายข้ึน 

5.1.4 การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) ท่ีมีต่อแบรนด์ UNIQLO พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามคิดว่าการซ้ือเส้ือผา้ UNIQLO มีความสมเหตุสมผลทั้ งดา้นคุณภาพ และราคา มากกว่าการซ้ือ
เส้ือผา้จากแบรนด์อ่ืน เน่ืองจาก UNIQLO มีการประชาสัมพนัธ์ ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพของวตัถุดิบในการผลิต และ
การพฒันาเทคโนโลยีเส้ือผา้อยา่งสม ่าเสมอ และเน้นราคาท่ีสมเหตุสมผล คุม้ค่าแก่ลูกคา้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
กิตติ สิริพลัลภ และศุภวรรณ จิระอร (2541) ท่ีกล่าววา่ การส่ือสารถึงผูบ้ริโภคท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บทราบรายละเอียด
ของสินคา้ ซ่ึงจะท าให้รู้จกัและจดจ าตราสินคา้ได ้ซ่ึงอาจใชว้ิธีโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ หรือการส่ือสารในรูปแบบ
ต่างๆ จะท าให้สินค้านั้ นแตกต่างจากคู่แข่งขัน และท าให้ผูบ้ริโภครู้จักสินค้านั้ นได้มากข้ึน และสอดคล้องกับ                    
ผลการศึกษาของ สิริพร ตนัติวชิรฐากรู (2560) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของภาพลกัษณ์ตราสินคา้และคุณภาพการ
บริการต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ เส้ือผา้แบรนด ์UNIQLO ในกรุงเทพมหานคร” พบวา่ ความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อ
เส้ือผา้ตราสินคา้ UNIQLO อยูใ่นระดบัมาก ในเร่ือง คุณภาพของสินคา้ 
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5.1.5 การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ดา้นสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ ของตราสินคา้ (Other Proprietary Brand Assets) 
ท่ีมีต่อแบรนด์ UNIQLO พบวา่ การท่ี UNIQLO มีสาขาทัว่ประเทศ ท าให้ผูต้อบแบบสอบถามรู้สึกคุน้เคยกบั แบรนด ์
UNIQLO เน่ืองจากการขยายสาขาร้าน UNIQLO ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีความต้องการของผู ้บ ริโภค ทั้ งในเขต
กรุงเทพมหานคร และในต่างจังหวดั ท าให้ UNIQLO ได้เปรียบคู่แข่งขันในเร่ืองท าเลท่ีตั้ ง ท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผูบ้ริโภคได้อย่างกวา้งขวาง ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเดินทางมาเลือกซ้ือสินค้าสะดวกสบายมากข้ึน สอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ ของ Aaker (2009, อ้างถึงในนัทธมน หมทอง , 2555) ท่ีกล่าวว่า ช่องทางการจัดจ าหน่าย ถือเป็น
องคป์ระกอบอยา่งหน่ึงของคุณค่าตราสินคา้ เน่ืองจากเป็นสินทรัพยท่ี์มีค่า ซ่ึงจะช่วยปกป้องตราสินคา้จากคู่แข่งได ้

5.2 ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดของแบรนด ์UNIQLO 
5.2.1 ด้านเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดภายในร้านค้า (Indoor) ท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดของแบรนด ์

UNIQLO พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ พนกังานบริการภายในร้านมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี และให้ขอ้มูลสินคา้ท่ีเป็น
ประโยชน์ ท าให้ไดรั้บขอ้มูลสินคา้เพียงพอ และส่งผลให้ประทบัใจการบริการมากข้ึน เน่ืองจากการท่ีพนักงานขาย
ภายในร้าน มีความรู้เก่ียวกบัตวัสินคา้ สามารถอธิบาย แกไ้ขปัญหา และเสนอทางเลือกให้ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี มีความ
กระตือรือร้น และเอาใจใส่ผูม้าใชบ้ริการ รวมถึงการมีบริการหลงัการขายท่ีเหมาะสมและต่อเน่ือง ส่งผลต่อการเลือก
ซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ UNIQLO สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธนานันท์ โตสัมพนัธ์มงคล (2559) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง      
“ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ UNIQLO ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 
พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลและบริการหลังการขาย ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ UNIQLO ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากท่ีสุด  

5.2.2 ดา้นเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดภายนอกร้านคา้ (Outdoor) ท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดของแบรนด ์
UNIQLO 

พบว่า ท าเลท่ีตั้ งของร้านสะดวกต่อการเดินทาง และมากเพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท าให้
ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการของ UNIQLO ไดง่้ายข้ึน และการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์สินคา้ และกิจกรรม
ส่งเสริมการขายผา่นส่ือออนไลน์ (Facebook/ Line) ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัผา่นช่องทางท่ีหลากหลายนั้น สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภค
ได้อย่างกวา้งขวาง และรวดเร็วมากข้ึน สอดคล้องกับแนวคิดของบุหงา ชัยสุวรรณ (2558) กล่าวว่า การส่ือสาร
การตลาดผ่านส่ือสังคมนับได้ว่าเป็นกลยุทธ์ท่ีได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง เน่ืองจากเหตุผลหลายประการ อาทิ 
จ านวนผูท่ี้ใชส่ื้อสังคมท่ีเพ่ิมมากข้ึน ลกัษณะของผูบ้ริโภคท่ีเกิดมาในยคุอินเทอร์เน็ตไดเ้ปล่ียนมาเป็นโพรซูมเมอร์ 
(Prosumer) ท่ีมีความตอ้งการในการมีส่วนร่วมสร้างสรรคสิ์นคา้หรือบริการกบัเจา้ของสินคา้ และเลือกซ้ือสินคา้โดย
เช่ือถือค าแนะน าจากเครือข่ายเพ่ือนๆ มากกวา่โฆษณา และคุณลกัษณะของส่ือสังคมท่ีเอ้ือใหเ้กิด การเช่ือมต่อระหวา่ง
กนั (Connectivity) จนขยายเติบโตออกไปเป็นชุมชนของผูใ้ชส่ื้อสังคมขนาดใหญ่ การมีบทสนทนา (Conversations) 
เปิดพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนความสนใจต่างๆ กัน การท่ีผูใ้ช้สามารถสร้างเน้ือหาเองได้ (User-generated content – UGC) 
รวมทั้งการมีความร่วมมือ (Collaboration) การท่ีสมาชิกในชุมชนหลายๆ คนจะไดร่้วมมือกนัสร้างสรรคเ์น้ือหาต่างๆ 
ซ่ึงลว้นตอบสนองความตอ้งการของมนุษยเ์ราท่ีชอบแสดงออกดว้ยการสร้าง (Create) และแบ่งปัน (Share) เน้ือหานั้น
ให้คนอ่ืนๆ เม่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการส่ือสารการตลาดผ่านส่ือสังคม จึงเป็นกลยุทธ์ท่ีสามารถตอบสนอง
วตัถุประสงคท์างการตลาด ไดแ้ก่ สร้างการตระหนกัรู้ให้เพ่ิมข้ึน กระตุน้ใหก้ารเกิดความตอ้งการ ส่งเสริมการทดลอง
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ใช ้ช่วยอ านวยการซ้ือ สร้างความจงรักภกัดี ดว้ยการเป็นพ้ืนท่ีใหผู้บ้ริโภคเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์ และสร้างการตระหนกัรู้
ต่อตราสินคา้นั้นอยา่งกวา้งขวาง ผา่นการออกแบบเน้ือหาสารท่ีสามารถสร้างประสบการณ์ของผูรั้บสารในการส่ือสาร
ผ่านส่ือสังคมนั้นๆ อยา่งมีส่วนร่วม จนเกิดเป็นกระแสการบอกต่อแบบปากต่อปาก และการส่ือสารแบบไวรัล อีกทั้ง
น าไปสู่การมีความเช่ือมโยงผสานพ้ืนท่ีของการส่ือสารระหวา่งส่ือซ้ือ ส่ือท่ีไดรั้บ และส่ือท่ีเป็นเจา้ของอีกดว้ย 
 
6. บทสรุป 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดของ
แบรนด์ UNIQLO และเพ่ือศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดของแบรนด์ UNIQLO โดยเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) จาก
กลุ่มเป้าหมาย โดยแจกแบบสอบถามประชากรท่ีรับรู้การส่ือสารการตลาด หรือเคยซ้ือหรือสวมใส่เส้ือผา้แบรนด ์
UNIQLO ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างรับรู้คุณค่าตราสินคา้การส่ือสาร
การตลาดดา้นการรู้จกัช่ือตราสินคา้ (Brand Awareness) ดา้นคุณภาพท่ีถูกรับรู้ (Perceived Quality) ดา้นการเช่ือมโยง
ตราสินคา้ (Brand Associations) ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) และดา้นสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ ของตรา
สินคา้ (Other Proprietary Brand Assets) ท่ีมีต่อแบรนด์ UNIQLO โดยรวมมีการรับรู้อยู่ในระดบัมาก นอกจากน้ีกลุ่ม
ตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติในด้านเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดภายในร้านคา้ (Indoor) และด้านเคร่ืองมือ
ส่งเสริมการตลาดภายนอกร้านคา้ (Outdoor) ท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดของแบรนด ์UNIQLO เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 

6.1 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
6.1.1 จากผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริโภครับรู้ในคุณค่าตราสินคา้ของแบรนด์ UNIQLO ในระดบัมาก ดังนั้ น 

UNIQLO ควรส่ือสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ให้กบัแบรนด์อยา่งต่อเน่ือง ทั้งการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย การ
โฆษณา และประชาสัมพนัธ์สินคา้ผ่านส่ือโฆษณา และโซเชียลมีเดียต่างๆ การแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้ และ
การพฒันาเทคโนโลยีเส้ือผา้ให้ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงจะท าให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงความ
แตกต่างของแบรนด ์UNIQLO และสินคา้คู่แข่ง 

6.1.2 จากผลการวิจัย พบว่า การท่ี UNIQLO มีสาขาทั่วประเทศ ท าให้ผูบ้ริโภคคุน้เคยกับแบรนด์ ดังนั้ น 
UNIQLO ควรท าวจิยัตลาด และใหค้วามส าคญักบัการคดัเลือกท าเลในการเปิดสาขาใหม่ๆ มากข้ึน และมองหาช่องทาง
ในการขยายสาขาเพื่อสร้างการเติบโตของแบรนด ์ 

6.1.3 จากผลการวิจยั พบวา่ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้การส่ือสารการตลาดของแบรนด์ UNIQLO ในดา้นการ
รู้จกัช่ือตราสินคา้ (Brand Awareness) ระดบัการรับรู้ท่ีสุด เน่ืองจากแบรนด์ UNIQLO มีช่ือแบรนด์และตราสญัลกัษณ์
ท่ีจดจ าไดง่้าย ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถรู้จกัช่ือตราสินคา้ไดง่้ายกวา่ตราสินคา้คู่แข่ง ดงันั้น UNIQLO ควรสร้างการรับรู้
ในด้านการรู้จักช่ือตราสินค้า (Brand Awareness) อย่างต่อเน่ือง เพราะการรู้จักช่ือตราสินค้า (Brand Awareness)        
ถือเป็นจุดเช่ือมโยงจากความไม่แน่ใจในตราสินค้า ไปสู่ความมั่นใจในตราสินค้า และจะท าให้ผู ้บริโภคเกิด
ความคุน้เคยกบัตราสินคา้ และพฒันาไปสู่การช่ืนชอบต่อตราสินคา้ UNIQLO ในท่ีสุด   

6.1.4 จากผลการวิจยั พบว่า การรับรู้คุณค่าตราสินคา้การส่ือสารการตลาดของแบรนด์ UNIQLO ในด้าน
ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) มีระดบัการรับรู้เฉล่ียอยูท่ี่ x = 3.77 ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกนัใน
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ภาพรวมแต่ละดา้น ดงันั้น UNIQLO ควรให้ความส าคญักบัการจดัท ากิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีก่อให้เกิดการบอกต่อ 
(Word of Mouth) เพ่ือใหผู้บ้ริโภคมีความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) มากข้ึน เพ่ือใหผู้บ้ริโภคมีการรับรู้ เช่ือมัน่
ในตวัสินคา้และแบรนด ์จนน าไปสู่ความภกัดีในท่ีสุด  

6.1.5 จากผลการวจิยั พบวา่ แมผ้ลการวจิยัในเร่ืองพนกังานบริการภายในร้านมีมนุษยสมัพนัธ์ดี และใหข้อ้มูล
สินคา้ท่ีเป็นประโยชน์ ท าให้ได้รับขอ้มูลสินคา้เพียงพอ และส่งผลให้ประทับใจการบริการมากข้ึน มีค่าเฉล่ียท่ีสูง      
แต่ในขณะเดียวกนัผลการวิจยัอีกขอ้หน่ึง ในเร่ือง การแต่งกายของพนกังาน (Uniform) มีค่าเฉล่ียท่ีค่อนขา้งต ่า ดงันั้น 
UNIQLO ควรปรับปรุงการแต่งกาย ให้มีเอกลกัษณ์มากข้ึน เพ่ือส่ือถึงแบรนด์ UNIQLO เพื่อจะท าให้ผูบ้ริโภครับรู้ 
และมีทศันคติท่ีดีต่อแบรนด์ UNIQLO มากข้ึน รวมถึงการจดัฝึกอบรมพนกังานเพื่อใหพ้นกังานมีความรู้มากพอในการ
ใหข้อ้มูลสินคา้ 

6.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป 
6.2.1 การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดมุ่้งเน้นในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ส าหรับงานวิจยัคร้ังต่อไปควรขยาย

ขอบเขตของงานวิจยัให้กวา้งข้ึน เน่ืองจากเส้ือผา้แบรนด์ UNIQLO มีการขยายสาขาครอบคลุมไปยงัต่างจงัหวดัอยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงจะท าให้ทราบขอ้มูลพฤติกรรม และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภควา่มีความแตกต่าง
จากผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งไร เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดให้เกิดความ
เหมาะสมกบัแต่ละพ้ืนท่ี 

6.2.2 การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาและวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ควบคู่ไปกับ
การแจกแบบสอบถาม เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถคิดคน้ 
พฒันา หรือปรับปรุงผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

6.2.3 ควรเพ่ิมรายละเอียด และขอ้มูลของแบบสอบถามในแต่ละดา้น เช่น การเพ่ิมจ านวนขอ้ค าถามในดา้น
การรับ รู้คุณค่าตราสินค้า ทั้ งการรู้จักช่ือตราสินค้า (Brand Awareness) คุณภาพท่ีถูกรับ รู้  (Perceived Quality)           
การเช่ือมโยงตราสินคา้ (Brand Associations) ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) และสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ 
ของตราสินคา้ (Other Proprietary Brand Assets) และทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดทั้งในรูปแบบ
ภายในร้านคา้ (Indoor) และภายนอกร้านคา้ (Outdoor) เพ่ือน าขอ้มูลต่างๆ มาวิเคราะห์ผลให้ละเอียดและครอบคลุม
มากข้ึน 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 
 งานวิจยัฉบบัน้ีสามารถส าเร็จลุล่วง และประสบความส าเร็จไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความอนุเคราะห์จาก 
อาจารยช์ชัญา สกณุา อาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยั ท่ีไดก้รุณาสละเวลาใหค้  าปรึกษา ขอ้แนะน า และขอ้คิดเห็นต่าง ๆ  ท่ีเป็น
ประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการศึกษาวิจยั รวมถึงผูช่้วยศาสตราจารย ์สยมัวรา เช้ือทิน ประธานกรรมการตรวจสอบปริญญา
นิพนธ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พิทกัษ ์ชูมงคล กรรมการตรวจสอบปริญญานิพนธ์ ซ่ึงไดก้รุณาให้ขอ้เสนอแนะ
เพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวจิยั ส่งผลใหง้านวจิยัฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์เพ่ิมมากยิง่ข้ึน  
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 นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัขอขอบพระคุณคณาจารยม์หาวทิยาลยัรังสิตทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามรู้ในแขนงต่างๆ ซ่ึงผูว้จิยั
ได้น ามาใชใ้นงานวิจยัฉบบัน้ี ขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีไดส้ละเวลาในการตอบแบบสอบถามส าหรับ
งานวิจยัน้ี รวมถึงก าลงัใจและความช่วยเหลือต่างๆ อยา่งดี  ทั้งจากครอบครัว รุ่นพ่ี รุ่นนอ้ง และเพ่ือนๆ ทุกคน ส่งผล
ใหง้านวจิยัฉบบัน้ีประสบความส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  
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