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ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ลักษณะทางประชากรของลูกค้าที่
เคยซื้อสินค้าและใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และเพ่ือศึกษาการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อ

ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 
The image of Robinson Department Store” are to learn about customer’s 

characteristic and customer recognition toward Robinson Department Store. 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
ลักษณะทางประชากรของลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าและใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  และเพ่ือศึกษา
การรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ ลูกค้าที่เคยเข้ามาซื้อสิ นค้า และใช้             

บริการที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ านวน 400 คน ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิง                 

ปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการ               

ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพียงครั้ งเดี ยว           

(Cross sectional Study)   

ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าที่เคยเข้ามาซื้อสินค้า และใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ 26 - 35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือ        
เทียบเท่า โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน         
30,001 – 45,000 บาท   
ผลการศึกษาในส่วนการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  ผลการศึกษา
พบว่า ลูกค้าที่เคยเข้ามาซื้อสินค้าและใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันโดยรวมและรายด้าน (ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ ,ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้
อุปกรณ์สานักงาน,ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม) ในระดับมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าและใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสัน       

ที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสันที่แตกต่าง
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กัน กล่าวคือ ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ของลูกค้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

ค ำส ำคัญ : ห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสัน,ภำพลักษณ์,ลูกค้ำ,ลักษณะทำงประชำก 

 

ABSTRACT 

The objective of the study on “The image of Robinson Department 

Store” are to learn about customer’s characteristic and customer recognition toward 

Robinson Department Store. 

In this study, the researcher establishes the conceptual framework of the 

study by applying related theories concerning retail business, corporate image, 

demographic characteristics study and image study. 

The samples in this study are 400 of Robinson Department Store’s 

customers. This research work is a qualitative research, applies survey research which 

collected data through questionnaire. This research work applies the cross sectional 

study. The outcomes will analysed via descriptive statistic such as frequencies, 

means, percentages and standard deviations to explain the demographic 

characteristics and recognition of Robinson Department Store image. Moreover, the 

inferential statistics which are t-Test, one-way ANOVA, Multiple Comparisons and LSD 

will be applied in this study to prove the research hypotheses. 

The research results show that Robinson Department Store’s customer 

are more female samples than the male. Most samples’ ages between 26 – 35 years 

old. Most of the samples have bachelor’s degrees, and work as private company 

employees with average income at 30,001 – 45,000 THB per month. 
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The research results reveal that the customer recognitions toward Robinson 

Department Store are image, product, service, marketing communication, product price point, 

distribution channel, location and environment, staff, social responsibility, administrator, 

business management and tools. The proposes of the research are to plan, adjust and improve 

Robinson Department Store’s image to be more efficiency. The research results show that the 

samples are highly recognized the overall of Robinson Department Store’s image. 

The result from the hypothesis test show that the customers with 

different demographic characteristics which are gender, age, education background, 

occupation and monthly income have different recognition of Robinson Department 

Store’s image with Sig less than 0.05  

 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ธุรกิจค้าปลีกเป็นธุรกิจที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นธุรกิจที่
ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงมาตรฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชน
เนื่องจากเป็นแหล่งจ้างงานและท าหน้าที่เป็นตัวกลาง ส าหรับการเชื่อมโยงและกระจายสินค้าจาก
ผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค ธุรกิจค้าปลีกไทยเริ่มมีวิวัฒนาการมาตั้ งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี            
(ภัทราวรรณ สุขพันธุ์, 2558 อ้างถึงใน อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์, 2545: 16) โดยใช้การแลกเปลี่ยน
สินค้าระหว่างกัน (Barter System) มากกว่าการซื้อขายสินค้า ต่อมาเมื่อชุมชนขยายตัวส่งผลให้ความ
ต้องการสินค้าเพ่ิมมากขึ้น จึงพัฒนามาเป็น “ตลาดการค้า” โดยเป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ใกล้แม่น้ า เนื่องจากการคมนาคมทางบกยังไม่แพร่หลาย  

ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกของไทยได้พัฒนารูปแบบตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจมาสู่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ซึ่งมีการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหลาย
ประเภทและมีการออกแบบร้านค้าให้สวยงามทันสมัย รวมทั้งมีการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งได้ทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ ซูเปอร์เซ็นเตอร์,ห้างสรรพสินค้า,
ซูเปอร์มาร์เก็ต,ร้านสะดวกซื้อ,ร้านค้าปลีกในรูปการขายส่ง,ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่างหรือสินค้าพิเศษ,
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ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่างเน้นราคาถูก (อนุศาสตร์ สระทองเวียน, 2553: 138 อ้างถึงใน สมาคมค้าปลีก
แห่งประเทศไทย, ประเภทร้านค้าปลีก) 

ส าหรับห้างสรรพสินค้า (Department Store) ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นศูนย์รวมสินค้า
และบริการหลากหลายประเภท โดยมีการจัดวางสินค้าเป็นแผนกต่างๆ และมีพนักงานคอยให้บริการ 
พร้อมทั้งสร้างอาคาร สถานที่ห้างสรรพสินค้าให้มีความสวยงาม ทันสมัย เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การซื้อสินค้าและใช้บริการให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้และจดจ าภาพลักษณ์ได้ โดยใน
ประเทศไทยมีผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าหลัก 3 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มเซ็นทรัล, กลุ่มเดอะมอลล์ 
และกลุ่มโรบินสัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

กลุ่มเซ็นทรัล เป็นผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าภายใต้ชื่อห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลดี  
พาร์ทเมนท์สโตร์ (Central Department Store) โดยเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีจุดเด่นตรงท าเลที่ตั้งอยู่
ใจกลางเมือง เน้นการจ าหน่ายสินค้าแฟชั่นที่มีความทันสมัย การจัดวางสินค้า และการตกแต่งพ้ืนที่
ภายในห้างสรรพสินค้าที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศการจับจ่าย ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการและรูปแบบ
การด าเนินชีวิตของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในเขตเมือง ระดับรายได้ระดับเอถึงบี ด้วยภาพลักษณ์ที่
ทันสมัย ปัจจุบันห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์มีจ านวนสาขาทั้งหมด 18 สาขา แบ่งเป็น
จ านวน 11 สาขาในกรุงเทพฯ และจ านวน 7 สาขาในต่างจังหวัด รวมทั้งมีห้างสรรพสินค้าเซน (ZEN) 
ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่เน้นจ าหน่ายสินค้าแฟชั่นที่มีความทันสมัยและสินค้าที่มีจุดเด่นด้านการ
ออกแบบ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยปัจจุบันมี
จ านวน 1 สาขาในกรุงเทพฯ (ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, 2557)    

กลุ่มเดอะมอลล์ เป็นผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าภายใต้ชื่อห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ 
(The Mall) โดยเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีจุดเด่นตรงท าเลที่ตั้งอยู่แถบชานเมือง และเป็นศูนย์รวมความ
บันเทิงส าหรับครอบครัวที่มีทั้งสวนน้ าและสวนสนุก ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดับบีถึงซี และเริ่ม   
จับระดับกลุ่มลูกค้าที่ก าลังซื้อสูงขึ้น ปัจจุบันมีจ านวนสาขาทั้งหมด 7 สาขา แบ่งเป็นจ านวน 6 สาขา
ในกรุงเทพฯและจ านวน  1 สาขาในต่างจังหวัด รวมทั้ งยั งมีห้ างสรรพสินค้าดิ เอ็มโพเรียม                
(The Emporium) จ านวน 1 สาขา และห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน (Siam Paragon) จ านวน    
1 สาขา โดยทั้งสองแห่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เน้นจ าหน่ายสินค้าแฟชั่นแบรนด์ชั้น
น าจากต่างประเทศที่มีราคาสูง โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดับเอ รายได้ประมาณ 100,000 บาทขึ้น
ไป (บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด, 2557)    

กลุ่มโรบินสัน เป็นผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าภายใต้ชื่อห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โดย
เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีจุดเด่นตรงท าเลที่ตั้งอยู่บริเวณหัวเมืองในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพสูง เพ่ือ        
รองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง โดยเน้นการจ าหน่ายสินค้าแฟชั่นทันสมัย ราคาเหมาะสม มี      



 

 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 5 
 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดับกลางเป็น Mass Department Store  กลุ่มเป้าหมายระดับบีถึงซีเป็น   
กลุ่มครอบครัวสมัยใหม่ และกลุ่มวัยท างาน อายุ 25-45 ปี ซึ่งปัจจุบันห้างสรรพสินค้าโรบินสันมี
จ านวนสาขาทั้งหมด 39 สาขา แบ่งเป็นจ านวน 10 สาขาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และจ านวน 
29 สาขาในต่างจังหวัด (ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, 2557) 

ในปี พ.ศ. 2541 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันประสบปัญหาด้านการเงินจนต้องประกาศหยุด
พักช าระหนี้สถาบันการเงิน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์เศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 หรือ
วิกฤติต้มย ากุ้ง ส่งผลให้ศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งแต่งตั้งบริษัท โรบินสัน แพลนเนอร์ จ ากัด ให้เป็น
ผู้จัดท าและบริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินการตามขั้นตอนส าคัญของแผนฟ้ืนฟูกิจการ ท าให้ฐานะทางการเงินของ
บริษัทฯปรับตัวดีขึ้น จนกระทั่งได้รับอนุญาติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้หุ้นของบริษัทฯ
กลับเข้าท าการซื้อขายได้ตามปกติ (ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, 2546: 26) ส่งผลให้ผู้บริหารมีนโยบาย
ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ของห้างสรรพสินค้าโรบินสันภายใต้แนวคิด “โรบินสัน...ใส่สีสันใหม่ให้
ชีวิต” เพ่ือเป็นการแนะน าการกลับมาอีกครั้งของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โดยมีเป้าหมายให้
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเป็นห้างสรรพสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด และมีสาขาครอบคลุมพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพทั่วประเทศ โดยห้างสรรพสินค้าโรบินสันได้ด าเนินกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในด้าน
ต่างๆ ประกอบด้วย 

ปรับภำพลักษณ์  ห้างสรรพสินค้าโรบินสันมีนโยบายการปรับภาพลักษณ์จากแนวคิด
เดิม “โรบินสันให้ทุกสิ่งที่สุขสันต์” มาสู่แนวคิด “โรบินสัน...ใส่สีสันใหม่ให้ชีวิต เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัย 
ด้วยการน าเสนอสินค้าแฟชั่นที่มีคุณภาพดีราคาเหมาะสม เพ่ือตอบสนองความต้องการและรูปแบบ
การด าเนินชีวิตของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จากเดิมที่เน้นการจ าหน่ายสินค้าทั่วไป (Mass Product) ที่ไม่
มีจุดเด่นด้านการออกแบบ นอกจากนี้ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันยังเปลี่ยนตราสินค้าใหม่ โดยออกแบบ
ตัวอักษรให้มีรูปแบบทันสมัย และมีสีสันสดใสมากขึ้น  

ปรับสินค้ำและบริกำรให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำย  ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ปรับเปลี่ยนนโยบายการจ าหน่ายสินค้า โดยเน้นไปที่สินค้าทันสมัย ตรงตามกระแสนิยม  มีคุณภาพ
และราคาเหมาะสม รวมทั้งต้องมีความหลากหลายทั้งประเภทและรูปแบบของสินค้า เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยแบ่งสินค้าเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.สินค้าแฟชั่น (Softline) 
เป็นสินค้าแฟชั่นที่เน้นความทันสมัย มีชื่อเสียง ประกอบด้วย เสื้อผ้าบุรุษและสตรี , เครื่องส าอางค์และ
เครื่องประดับ , สินค้าทั่วไปส าหรับเด็ก ฯลฯ และ 2.สินค้าเน้นคุณภาพและการใช้งาน (Hardline) 
เป็นสินค้าที่เน้นการใช้งานโดยมีรูป แบบทันสมัย ประกอบด้วย ของใช้และของตกแต่งบ้าน,อุปกรณ์
รถยนต์และเครื่องมือ,ของเล่นและกิ๊ฟท์ช็อป ฯลฯ   
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นอกเหนือจากสินค้าแบรนด์หลักทั่ ว ไปภายในประเทศ ที่ ได้ รับความนิยมใน
ห้างสรรพสินค้าต่างๆแล้วนั้น  ห้างสรรพสินค้าโรบินสันได้น าแบบสินค้าจากแบรนด์สินค้าชั้นน าที่ได้รับ
ความนิยมอยู่แล้วมาพัฒนาเป็นแบบสินค้าขึ้นเอง ให้มีความแตกต่างจากสินค้าที่วางจ าหน่ายทั่วไป 
เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง  

กำรส่งเสริมกำรตลำดและกิจกรรมสังคม ห้างสรรพสินค้าโรบินสันได้ปรับนโยบายการ

ส่งเสริมการขายให้มีความเหมาะสมกับความต้องการและรูปแบบการด าเนินชีวิตของลูกค้ามากข้ึน โดย

ลดการส่งเสริมการขายแบบลดราคาสินค้า และเพ่ิมการส่งเสริมการขายแบบน าเสนอสินค้าใหม่ให้ตรง

กับฤดูกาลและกระแสนิยมในรูปแบบ Theme Promotion เช่น การจัดงาน My Wish My Gift เพ่ือ

น าเสนอสินค้าประเภทของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ นอกจากนี้ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันให้

ความส าคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยจัดท าโครงการช่วยเหลือและปลูกฝัง

ให้พนักงานทุกระดับมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ด้วยการน าระบบคอมพิวเตอร์และระบบ 

E-Commerce มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือลดปริมาณกระดาษในส านักงาน ติดตั้งและปรับเปลี่ยน

อุปกรณ์ประหยัดไฟภายในห้าง ควบคู่ไปกับการรณรงค์เรื่องการลดใช้พลังงาน รวมทั้งสนับสนุน

โครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น โครงการบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย , โครงการ 

Robinson : We Care We Share ฯลฯ  

ปรับนโยบำยและโครงสร้ำงกำรบริหำร คณะกรรมการบริหารห้างสรรพสินค้าโรบินมี
มติแต่งตั้งนาย ปรีชา เอกคุณากูล เข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างสรรพสินค้า   
โรบินสัน จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2546  ซึ่งนาย ปรีชา เอกคุณากูล นับเป็นนักบริหาร
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ จากนั้นผู้บริหารได้มีนโยบายปรับปรุงรูปแบบและบรรยากาศ
ของสาขาเดิมทั้งภายในและภายนอกให้มีความสวยงามทันสมัย พร้อมทั้งได้มีการปรับภาพลักษณ์ของ
ห้างให้มีความทันสมัย เพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่ในการช้อปปิ้ง โดยมีเป้าหมายให้“โรบินสัน สาขา
พระราม 9” เป็นจุดเปลี่ยนด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ และตอกย้ าภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะของ 
“Lifestyle Destination” หรือการเป็นห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการ
และรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่  

จากภาพรวมทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่าห้างสรรพสินค้าโรบินสันมีนโยบายมุ่งเน้นการ
เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น  ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงด้านต่างๆ โดยมี
เป้าหมายให้ห้างสรรพสินค้าโรบินสันได้รับความนิยมสูงสุด ในฐานะของห้างสรรพสินค้าที่จ าหน่าย



 

 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 7 
 

สินค้าแฟชั่นที่มีรูปแบบทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการและรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพ่ือสะท้อนมุมมอง
และการรับรู้ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสันของลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
ตลอดจนน าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง
ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสันให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบมากยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ื อศึกษาลักษณ ะทางประชากรของลูกค้ าที่ เคยซื้ อสินค้ าและใช้บริการ
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 

2. เพ่ือศึกษาการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  
 

วิธีกำรศึกษำ 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และเก็บ
ข้อมูลจากกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ลูกค้าที่ เคยเข้ามาซื้อสินค้าและใช้บริการที่
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  จ านวน 400 คน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน เพ่ืออธิบายลักษณะทางประชากรของลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าและใช้บริการ
ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน และรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โดยใช้
สถิติ เชิ งอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือหาความแตกต่างระหว่างกลุ่ ม  (Independent 
samples t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) ในการทดสอบ
สมมติฐานด้วยค่าสถิติระดับนัยส าคัญ 0.05 

 
ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล 

ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าที่เคยเข้ามาซื้อสินค้า และใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ 26 - 35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือ        
เทียบเท่า โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน         
30,001 – 45,000 บาท   
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กำรรับรู้ภำพลักษณ์ของห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสัน 
ผลการศึกษาในส่วนการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 

รวม 11 ด้าน ประกอบด้วยการรับรู้ด้านภาพลักษณ์  ด้านการด าเนินงานใน,ธุรกิจด้านเครื่องมือ 
เครื่องใช้อุปกรณ์ส านักงาน,ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม,ด้านผู้บริหาร,ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม
,ด้านสินค้า,ด้านบริการ,ด้านราคาสินค้า,ด้านสื่อสารการตลาด,ด้านพนักงาน,ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย พบว่า ลูกค้าที่ เคยเข้ามาซื้อสินค้าและใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มีการรับรู้
ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสันโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77  โดยสามารถอภิปรายเป็นราย
ด้านดังนี้ 

1.กำรรับรู้ด้ำนด ำเนินงำนในธุรกิจ  พบว่า กลุ่มลูกค้าที่เคยเข้ามาซื้อสินค้าและใช้
บริการที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านด าเนินงานในธุรกิจในระดับมาก    
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ในข้อการรับรู้ว่ามีเอกสารใบเสร็จรับเงิน เมื่อซื้อสินค้าทุกครั้งและมีการแสดง
ป้ายราคาที่สินค้าทุกชิ้นอย่าง พร้อมทั้งรับรู้ว่าห้างฯโรบินสันมีการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับ
แนวคิดการสร้างภาพลักษณ์องค์การของ Kevin Lane (2008) ด้านการด าเนินงานในธุรกิจ (Business 
Practice) ต้องมีการด าเนินงานในองค์การโดยอาศัย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ซื่อสัตย์สุจริต ไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และผู้ที่เก่ียวข้องในธุรกิจ   

2.ด้ำนเครื่องมือ เครื่องใช้  อุปกรณ์ส ำนักงำน  พบว่า ลูกค้าที่เคยเข้ามาซื้อสินค้าและ
ใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้าน เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์
ส านักงานในระดับที่มากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณาพบว่าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มีลิฟท์ 
และบันไดเลื่อน เพียงพอต่อการอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า พร้อมด้วยมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบคะแนนสะสมของสมาชิกเดอะวันการ์ด และแลกเป็นคูปองส่วนลดเงินสด รวมทั้งมีการใช้
เครื่องรับช าระบัตรเคดิตอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่เพ่ือความสะดวกต่อการซื้อสินค้า สอดคล้องการศึกษา
การสร้างภาพลักษณ์องค์การส าหรับธุรกิจการค้าปลีกสมัยใหม่ กรณีศึกษาซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศ
ไทย อ้างอิงใน ศศิธร ง้วนพันธ์ และธีระเตชะมณีสถิตย์ (2556 : 9) ในการให้บริการกับลูกค้า พบว่าใน
ด้านของธุรกิจค้าปลีก จะเน้นการสร้างความทันสมัยให้กับลูกค้า เพ่ือให้เกิดความแปลกใหม่และความ
สะดวกสบาย  ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของห้างสรรพสินค้าโรบินสันให้ความส าคัญ ด้วยการน าระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้ในการช าระเงินโดย การใช้ระบบสแกนข้อมูลสินค้า
เพ่ือตรวจสอบราคาสินค้าได้ด้วยตนเอง และอุปกรณ์เครื่องรับช าระบัตรเคดิตอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ 
เพ่ือความสะดวก รวมทั้งการมีช่องทางการขายสินค้าระบบ E-Commerce ท าให้ผู้บริโภคได้รับความ
คล่องตัวและสะดวกมากยิ่งขึ้นในการซื้อสินค้า  

3.กำรรับรู้ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม  พบว่า กลุ่มลูกค้าที่เคยเข้ามาซื้อสินค้าและใช้
บริการที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรวมใน
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ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 โดยมีการรับรู้ทั้งในด้านมีการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มี
กิจกรรมเพ่ือสังคมที่รู้จักของอย่างน้อย 1 โครงการ เช่น 86 ฝัน 86 โรงเรียน และมีความรับผิดชอบไม่
เอาเปรียบลูกค้า ซึ่งจากการศึกษาภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสันนั้น ให้ความส าคัญกับส่วน
นโยบายในส่วนนี้ โดยมุ่งเน้นการสร้างความส าเร็จในทางธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับบริษัทฯ ในการจัดท าโครงการต่างๆ เป็นประจ าทุกปี โดยมี
นโยบายเน้นใน 3 ด้านหลัก คือ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงท าให้ลูกค้ามีการรับรู้ระดับมาก
ในภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 4.กำรรับรู้ด้ำนผู้บริหำร  พบว่า กลุ่มลูกค้าที่ เคยเข้ามาซื้อสินค้าและใช้บริการที่
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผู้บริหารในระดับที่มาก มีค่าเฉลี่ย           
เท่ากับ 3.87  ในส่วนของมีผู้บริหารที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ ในการวางเป้าหมายของ
องค์กร พร้อมด้วยมีความเป็นผู้คิดริเริ่ม เพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของ (พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร อ้างถึงใน ภาพพจน์นั้นส าคัญยิ่ง ,2553 : 113-114) ที่กล่าว
ว่า องค์กรจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับผู้บริหาร ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ถ้าองค์กรใดมี
ผู้บริหารที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ดี มีนโยบายการบริหารธุรกิจดี ซื่อสัตย์  ไม่เอาเปรียบลูกค้า 
บริษัทนั้นก็จะมีภาพลักษณ์ที่ดีได้  และสอดคล้องผู้บริหารห้างสรรพสินค้าโรบินสันที่มีนโยบายการ
ปรับปรุงภาพลักษณ์ของห้างให้มีความทันสมัย เพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่ในการช้อปปิ้ง รวมทั้ง
ปรับปรุงสาขาเดิมที่มีศักยภาพเพ่ือให้รูปแบบร้านมีความทันสมัย มีบรรยากาศสว่างไสว น่าตื่นเต้น น่า
สนุกสนานในการจับจ่าย พร้อมไปกับพัฒนาบุคลากร อาทิ ผู้จัดการทั่วไปสาขา ผู้จัดการฝ่ายสาขา 
เป็นต้น ที่ต้องเข้าถึงการให้บริการกับลูกค้า และเป็นกันเองอยู่เสมอ 

5.กำรรับรู้ด้ำนสถำนที่และสิ่งแวดล้อม  พบว่า  กลุ่มลูกค้าที่เคยเข้ามาซื้อสินค้าและ   
ใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80   จากด้านมีต าแหน่งที่ตั้งของห้างฯ สะดวกต่อการเดินทาง  มีการวางผัง
สินค้าแต่ละแผนกได้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า พร้อมด้วยมีการพัฒนาความ
สวยงามอยู่เสมอ เช่น การ Renovate (ปรับปรุงสาขา) ให้ทันสมัย สวยงาม,การจัด Display หน้าห้าง
และรับรู้ว่าห้างฯ สอดคล้องกับ วรัทยา จันทะพันธ์ (2552) ซึ่งศึกษาการตัดสินใจ บริโภคสินค้าใน
ห้างสรรพสินค้า ที่พบว่า ภาพลักษณ์เป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับห้าง  ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ
บรรยากาศที่ดี การจัดตกแต่งร้าน เพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ การให้ความส าคัญเรื่องท าเลที่ตั้งเพ่ือท า
ให้ลูกค้าสะดวกสบายที่สุด 

6.กำรรับรู้ด้ำนสินค้ำ   พบว่ากลุ่มลูกค้าที่ เคยเข้ามาซื้อสินค้า  และใช้บริการที่

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านสินค้าในระดับที่มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79   
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ซึ่งมีการรับรู้มากสูงสุดเรื่องมีสินค้าคุณภาพดี ได้มาตรฐาน  ทั้งการจัดสินค้าช่วงเทศกาลตอบสนอง

ความต้องการได้อย่างดี และมีสินค้าทุกอย่างที่ต้องการ พร้อมด้วยการรับรู้ว่ามีสินค้าแบรนด์ไทย

หลากหลาย และมีสินค้าแฟชั่นทันสมัย แตกต่างและโด่นเด่น รวมทั้งมีสินค้าแบรนด์ต่างประเทศ

หลากหลายให้เลือกอีกด้วย  ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกที่

ภัทรภร พลพนาธรรม (2551: 173-176) ได้อธิบายว่า ร้านค้าปลีกควรจะก าหนดนโยบายด้านสินค้าให้

สอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่ร้านค้านั้นต้องการจะสร้างขึ้น ซึ่งคุณภาพของสินค้า (Quality) ร้านค้าปลีก

แต่ละร้านต้องมีนโยบายชัดเจนว่าจะขายสินค้าที่มีคุณภาพดี คุณภาพปานกลาง หรือคุณภาพต่ า 

เพ่ือที่จะได้จัดบริการแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ถูกต้อง  และยังสอดคล้องกับนโยบายการจ าหน่าย

สินค้าของห้างสรรพสินโรบินสันที่เน้นสินค้าทันสมัย  ตรงตามกระแสนิยม มีคุณภาพและราคา

เหมาะสม รวมทั้งต้องมีความหลากหลายทั้งประเภทและรูปแบบของสินค้า เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

7.กำรรับรู้ด้ำนกำรบริกำร  พบว่า  กลุ่มลูกค้าที่เคยเข้ามาซื้อสินค้าและใช้บริการที่
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านบริการ โดยมีระดับการรับรู้ใน ระดับที่มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75  ในส่วนของมีการให้บริการข้อมูลโปรโมชั่น เพ่ือความคุ้มค่ากับลูกค้าทุกครั้ง โดย
มีการให้บริการจุดช าระเงินสะดวกไม่ต้องรอนาน  พร้อมทั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ า 
ห้องพักรับรอง ที่จอดรถ  และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ได้มาตราฐาน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี 
คุณภาพบริการตามแนวคิดของ Parasuraman และคณะ., 1985, 1988 อ้างอิงใน หนึ่งฤทัย วัธน
เวคิน,2546 :50) ที่กล่าวว่าคุณภาพบริการขึ้นอยู่กับช่องว่างระหว่างความคาดหวัง และการรับรู้ของ
ผู้รับบริการเกี่ยวกับบริการที่ได้รับจริง ซึ่งความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นผลจากค าบอกเล่าที่บอก
ต่อกันมา  

8.กำรรับรู้ด้ำนรำคำ   พบว่า  กลุ่มลูกค้าที่ เคยเข้ามาซื้อสินค้าและใช้บริการที่
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านราคาในระดับการรับรู้ที่มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73  
ทั้งในด้านมีราคาสินค้ามีการแสดงชัดเจน มีราคาสินค้าแน่นอนเป็นมาตรฐานก าหนด และมีราคาสินค้า
มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับ  ซึ่งสอดคล้องกับ Philip Kotler อ้างถึงใน         
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2551) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบ  ระหว่างคุณค่า (value)    
ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อและยินดีจ่าย 
และการพิจารณาด้านราคานั้นจะต้องรวมถึงระดับราคา ส่วนลด เงื่อนไขการช าระเงิน   

9.กำรรับรู้ด้ำนสื่อสำรกำรตลำด พบว่า  กลุ่มลูกค้าท่ีเคยเข้ามาซื้อสินค้าและใช้บริการที่
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการสื่อสารการตลาดในระดับการรับรู้ที่มาก  มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ในส่วนของ  มีรายการส่งเสริมการขาย เช่น ลดราคา ชิงโชค รับของสมนาคุณ  
อีกทั้งรับรู้ว่าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มีสื่อประชาสัมพันธ์ภายในห้างฯโรบินสัน ทันสมัย สวยงาม   
จากการศึกษาดังจะเห็นได้ว่า ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ให้ความส าคัญในส่วนนี้อย่างเห็นได้ชัด ด้วย
การพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ในแต่ละพ้ืนที่ให้มีความแตกต่างกัน ให้มีความสอดคล้องกับ
รูปแบบการด าเนินชีวิตของลูกค้าในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพท พร้อมสร้างการรับรู้ในด้าน
ภาพลักษณ์ของโรบินสัน ทั้งความทันสมัยผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการ
โฆษณาผ่านนิตยสารแฟชั่นต่างๆ ซึ่งช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นแฟชั่นให้กับโรบินสันได้ดี การ
ปรับปรุงเวบไซต์โรบินสัน ให้มีความน่าสนใจ รวมถึงการท าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Network) ที่ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน  ซ่ึงเป็นช่องทางใหม่ในการสื่อสารข้อมูลกับลูกค้า ซึ่ง
ได้ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น  โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ 
ท าให้มีจ านวนลูกค้าที่ ติดตาม  Facebook ของโรบินสันมากกว่า 1.7 แสนราย  ติดตามทาง 
Instragram ที ่(iloverobinson_ilovefashion) จ านวนมากกว่า 1.1 แสนราย และ ติดตามทาง Line 
ที่ (Robinson official) 4.7 แสนราย (ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, 2556) 

10.กำรรับรู้ด้ำนพนักงำน  พบว่า กลุ่มลูกค้าที่ เคยเข้ามาซื้อสินค้าและใช้บริการ         
ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ ด้านพนักงานในระดับที่มาก มีค่าเฉลี่ย     
เท่ากับ 3.69  โดยมีการรับรู้คือ มีพนักงานมีมุนษยสัมพันธ์ที่ดี เต็มใจในการให้บริการ  และมีพนักงาน
ใช้ถ้อยค า กริยา มารยาท สุภาพ  พร้อมด้วยรับรู้ว่าพนักงานสามารถท าให้ลูกค้ามีความมั่นใจในสินค้า
และบริการของห้างฯได้เป็นอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีมนุษย์  (Passive man theory ) บุคคลที่
ตัดสินใจซื้อโดยคล้อยตามบุคคลอ่ืน ที่แสดงว่าผู้บริโภคเป็นผู้คล้อยตามความพยายามของนักการตลาด  
และ แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก ในส่วนของนโยบายการบริการลูกค้า ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าพนักงานทุกคนในร้านค้าปลีกเปรียบเสมือนตัวเชื่อมระหว่างลูกค้ ากับธุรกิจค้าปลีก ดังนั้น 
พนักงานจะต้องรู้พฤติกรรมผู้บริโภค บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม  

11.กำรรับรู้ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  พบว่า กลุ่มลูกค้าที่เคยเข้ามาซื้อสินค้าและ
ใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62  ทัง้ในด้านมีการจัดหมวดหมู่สินค้าดี หาง่ายสะดวกต่อการซื้อสินค้าภายใต้
เวลาที่จ ากัด มีการก าหนดเวลาเปิดให้บริการ 10.00-22.00 น. มีความเหมาะสม และมีบรรยากาศ 
สวยงาม ดึงดูดให้ซื้อและรับรู้ว่าห้างฯโรบินสัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  วีระพล เอ่ียมโสภา      
(2547 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าต่อศูนย์การค้า  ดิ เอ็มโพ
เรี่ยม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ (The Emporium shopping complex) พบว่า เหตุผลหลักที่มาใช้บริการ
ในศูนย์การค้าฯ คือ เพราะใกล้ที่ท างาน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการซื้อสินค้าในศูนย์การค้าฯ       
1-2 ชม. ขณะที่กลุ่มลูกค้า มีการรับรู้การขายสินค้าทางออนไลน์ (e-commerce) ของห้างฯโรบินสัน 
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ในด้านนี้มีระดับการรับรู้ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04   ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ลูกค้ายังคงไม่ได้
รับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับช่องทางการขายสินค้าสินค้าทางออนไลน์ (e-commerce) ดังกล่าวมาก
เท่าท่ีควร 
 
กำรทดสอบสมมติฐำนกำรศึกษำ 
 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ลูกค้าท่ีเคยซื้อสินค้าและใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ที่
มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสันที่แตกต่าง
กัน พบว่าค่า Sig น้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของลูกค้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรวิจัย 

จากผลการศึกษาเรื่อง“ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน” ผู้วิจัยขอเสนอแนะใน
การปฏิบัติส าหรับการพัฒนาการรับรู้ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น   
ในรายด้านทั้งหมด 4 ด้าน  ประกอบด้วย ด้านบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย และด้าน
การสื่อสารการตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านบริการ  ในส่วนของมีเจ้าหน้าที่บริการ
จราจร บริเวณที่จอดรถ เพียงพอ มีการรับรู้ในระดับปานกลาง โดยห้างสรรพสินค้าโรบินสันควรให้
ความส าคัญด้านสถานที่จอดรถที่มีความสะดวก พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จราจรที่เพียงพอต่อผู้ที่มาใช้บริการ 
ด้วยการเพ่ิมพ้ืนที่จอดรถ และเจ้าหน้าที่จราจร เพ่ือไม่ให้บางช่วงเวลาที่ลูกค้าใช้บริการมีเจ้าหน้าที่
บริการจราจร บริเวณที่จอดรถไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาพนักงานพักเบรก หรือเป็นช่วงเวลา
ผลัดเปลี่ยนเวร หรืออยู่ในช่วงเวลาที่มีจ านวนลูกค้ามาใช้บริการจ านวนมาก ท าให้เจ้าหน้าที่ให้การ
บริการไม่ทั่วถึง โดยอาจให้มีการจัดตารางเจ้าที่ปฎิบัติงานบริเวณลานจอดรถให้ควบคุมกับเวลาเปิดท า
การของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  
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2. ผลการศึกษาระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านราคา ในส่วนของราคาสินค้าที่วาง
จ าหน่ายมีราคาประหยัดกว่าห้างฯอ่ืน   มีการรับรู้ในระดับปานกลาง  ซึ่งผลการศึกษาเรื่อง
“ภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน” ในข้อนี้ห้างสรรพสินค้าโรบินสันควรมีการตรวจสอบการตั้ง
ราคาของคู่แข่งขันและแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพ่ือให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น โดยลูกค้าสามารถ
รับรู้การแสดงราคาสินค้าชัดเจน ราคาสินค้าภายในห้างฯสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งพัฒนากลยุทธ์
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ที่สามารถสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รับทราบถึงการขาย
สินค้าที่มีคุณภาพ และคุ้มค่ากับราคา ตามนโยบายกลยุทธ์การบริหารสินค้าด้วยการจัดรายการ
ส่งเสริมการขายสินค้าต่างๆ ให้ดูน่าสนใจ โดยอาจจะเพ่ิมข้อมูลคุณภาพและปริมาณของสินค้าใน    
สื่อโฆษณา เมื่อลูกค้าเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าสินค้ากับราคาสินค้านั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกค้าก็
จะตัดสินใจซื้อและยินดีจ่ายได้มากขึ้น  

3. ผลการศึกษาระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านช่องทางการจ าหน่าย  ในส่วนการขาย
สินค้าทางออนไลน์  (e-commerce) มีการรับรู้ ในระดับปานกลาง ผู้ วิจัยเห็นว่าควรเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ที่เจาะกลุ่มเป้าหมาย  หรือแหล่งการประชาสัมพันธ์ที่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสาร  
ได้อย่ างรวดเร็ว  เช่น  สื่ อออนไลน์  Facebook, twitter, Instagram, Line, WhatApp รวมทั้ ง 
Application บนมือถือ สมาร์ทโฟน  เป็นต้น  เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในการรับรู้ให้กับลูกค้าได้
เพ่ิมประสบการณ์ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้วยการช้อปปิ้งทางช่องทางออนไลน์ (e-commerce) ให้
มากขึ้นได้อีกด้วย 

4. ผลการศึกษาระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านสื่อสารการตลาด จากผลวิจัยในข้อ มีการ
โฆษณาห้างฯโรบินสัน ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ ป้ายโฆษณา Facebook นั้น    
มีการรับรู้ในระดับมาก แต่เป็นมีค่าเฉลี่ยท้ายสุดของจากแบบสอบ  จึงควรเพ่ิมการสื่อสารกับลูกค้า 
(communication) ด้วยการเพิ่มความถี่ของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน พร้อมทั้งการใช้
สื่ อสั งคมออนไลน์  Facebook, twitter, Instagram, Line, WhatApp ,Application บนมือถือ 
สมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นการสื่อสารที่มีบทบาทต่อการรับรู้ของลูกค้าที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวันที่มี
ความทันสมัยฯ และเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กับลูกค้ากลุ่มใหม่ได้มากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย 
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