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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดต่อพฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร” ครั้ง

นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงคุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการ

ตั้งใจซื้อ การศึกษาครั้งนี้ ใช้รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว 

(Cross-sectional Design) มีแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล และให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกข้อมูลเอง (Self-Administered Questionnaire) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีพฤติกรรมในการ

ตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ ที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งช็อปปิ้งต่างๆ

จ านวน 300 คน โดยมีค าถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือให้ทราบว่าผู้ตอบแบบสอบถามรู้จัก

ตราสินค้าในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพหรือไม่ อย่างน้อย 1 ตราสินค้า ทั้งนี้เป็นการคัดกรอง
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กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรทั้งหมดระหว่างเดือน

พฤษภาคม – มิถุนายน 2558  

ผลการศึกษาพบว่า 

1. คุณค่าตราสินค้า (อันประกอบด้วย ด้านการตระหนักรู้ตราสินค้า ด้านการรับรู้
คุณภาพตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้าและด้านความภักดีต่อตรา ) มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ  

2. ส่วนประสมทางการตลาด (อันประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้า
แฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ  
 
ค าส าคัญ : คุณค่าตราสินค้า , ส่วนประสมทางการตลาด ,การตั้งใจซื้อ 
 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากการศึกษาในภาพรวมของธุรกิจแฟชั่นของประเทศไทย ในปีที่ผ่านมาถือว่ามีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง  ด้วยกลุ่มเป้าหมายแต่ละแบรนด์อยู่ในวัยท างานที่มีอ านาจในการจับจ่ายสูง และ
ดีไซเนอร์ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าแฟชั่นและเป็นคนที่มาจากแวดวงสังคมนักธุรกิจ อีก
ทั้งกลุ่มนักศึกษาก็ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักๆ ซึ่งได้เริ่มก้าวขึ้นมาเป็นนักออกแบบรุ่นใหม่ด้วยเช่นกัน 
ตามท่ีได้กล่าวมานั้น ท าให้แฟชั่นไทยได้รับความสนใจและได้รับความนิยมมากขึ้น ประกอบกับคนไทย
เริ่มเปลี่ยนรสนิยมจากการนิยมแบรนด์เนมจากต่างประเทศ หันมาสวมใส่เสื้อผ้าแบรนด์ไทยกันมาก
ขึ้น ท าให้อุตสาหกรรมตลาดแฟชั่นไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  แต่ในสภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบันนั้นท าให้ผู้ประกอบการต้องประสบกับปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า
ที่สูงขึ้น ส่งผลให้ตลาดอุตสาหกรรมแฟชั่นต้องแข่งขันทางด้านราคาอย่างเข้มข้นมากขึ้น ประกอบกับ
การขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ ท าให้อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไม่ได้รับการพัฒนา
เท่าท่ีควร ในขณะที่แบรนด์แฟชั่นไทยซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าคนไทยได้ และท าให้เกิดความได้เปรียบมากกว่าสินค้าแบรนด์ต่างประเทศ 
เพราะสินค้าแฟชั่นไทยมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจน และมีความแข็งแกร่ง ซึ่งสามารถสร้างกระแสแบรนด์
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แฟชั่นไทยได้เหมือนกับในประเทศยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ ที่ได้น าแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ
และได้รับความนิยมไปทั่วโลก ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณา
จึงเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้สินค้าแฟชั่นไทยออกสู่ตลาดที่กว้างขึ้นและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้
อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นการที่จะด าเนินธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้นั้น แต่ละบริษัทจะต้องสร้าง 
Value added อันประกอบไปด้วย 4 ปัจจัยหลัก คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างความ
แตกต่าง การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และท้ายที่สุดคือการผลิตสินค้าที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดได้  

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจแฟชั่นสินค้าไทยจึงได้ท าให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่ม
ดีไซเนอร์คนไทย  ภายใต้ชื่อ  “กลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ (BFS: Bangkok Fashion 
Society)” ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรที่ร่วมวิสัยทัศน์และความเชื่อเดียวกันเพ่ือที่จะปรับปรุง
มาตรฐานของการออกแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์แฟชั่นไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานของโลก โดย
กลุ่มของนักออกแบบและบูติกเจ้าของแบรนด์สินค้าแฟชั่นไทย 14 แบรนด์ ได้แก่ 1.อาซาว่า (ASAVA) 
2.คูเรเต็ด (Curated by Ekthongprasert) ,3.ดิษยา (Disaya),4.เกรฮาวด์ ออริจินัล (Grehound 
Original),5 . อิชชู่  ( Issue),6 .คลอเส็ ท  (Kloset),7 . มิ ลิ น  (Milin),8 . เพนคิ ล เลอร์  (Painkiller)             
9.เพลย์ฮาวด์ บายเกรฮาวด์ (Playhound by Greyhound),10.ซีนาด้า (Senada),11.ซัมธิงบูดัวร์ 
(Something Boudoir),12.ทูอ้ี (Tu’i),13.ตุ๊ดตี้แอนด์ตุ๊ดตี้ฟรุตตี้ (Tutti&TuttiFrutti) ,14.วิคธีร์รัฐ 
(Vickteerut) 

ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาสนใจและซื้อสินค้าที่เป็นแบรนด์ของคนไทยมากขึ้น 
โดยเมื่อค านึงถึงพฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในปัจจุบัน การท าการตลาดจึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการปรับตัว ปรับกลยุทธ์ ให้เท่าทันกับสภาพเศรษฐกิจและโลกธุรกิจที่ก าลังเปลี่ยนผ่านไปใน
ช่องทางการสื่อสาร การน าเสนอ ที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะสินค้าแฟชั่นนั้นนอกจากจะ
มุ่งเน้นที่คุณภาพของสินค้าหรือความทันสมัยแล้ว ธุรกิจจะต้องสร้างแบรนด์ให้มีความสัมพันธ์กับ
ผู้บริโภค โดยอาศัยช่องทางทางการตลาดเพ่ือสร้างการรับรู้กับผู้บริโภค  เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถรู้สึก
ถึงความแตกต่างในภาพลักษณ์ของแบรนด์เมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์ต่างประเทศหรือสินค้าที่มี
รูปแบบคล้ายคลึงกัน จนพัฒนาไปถึงการยอมรับ การซื้อใช้ และการสนับสนุนต่อแบรนด์สินค้านั้นใน
ระยะยาว 

ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการศึกษาค้นคว้าในเรื่อง “อิทธิพลของคุณค่าตรา
สินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดี
ไซเนอร์กรุงเทพ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ทั้งนี้เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลใน
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กระบวนการรับรู้ถึงคุณค่าของผู้บริโภคผ่านตราสินค้า โดยอาศัยตัวแปร การตระหนักรู้คุ้นเคยกับตรา
สินค้า การรับรู้คุณภาพตราสินค้า ความเชื่อมโยงของตราสินค้า คุณประโยชน์ที่ ได้ทั้งจาก 
ประสบการณ์โดยตรงหรือจากการบอกต่อ (Word of Mouth) จนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อตราสินค้าโดย
ได้สนใจศึกษาร่วมกับส่วนประสมทางการตลาด อันได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยทางด้านราคา 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เพ่ือศึกษาถึงแรงกระตุ้นที่ท าให้
ผู้บริโภคมองเห็นถึงความแตกต่างกับสินค้าแฟชั่นอ่ืนๆและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการตั้ งใจซื้อสินค้า
แฟชั่นไทยในที่สุด และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งทางด้านการสื่อสารตราสินค้าแฟชั่นไทยให้
ตราสินค้าเป็นที่รับรู้และสื่อถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและสิ่งส าคัญส าหรับการศึกษาครั้งนี้ คือการสร้าง
ภาพลักษณ์ ความเด่นชัด จุดยืนของแบรนด์แฟชั่นไทยให้มีความเข้มแข็งและแข็งแรง จนผู้บริโภครับรู้
ได้ถึงคุณภาพของสินค้า เชื่อมโยงกับกิจกรรมต่างๆของกลุ่มแบรนด์สินค้าแฟชั่นไทยร่วมกับกลยุทธ์
ทางการตลาดเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจสินค้าแฟชั่นของไทยต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของคุณค่าตราสินค้า (ด้านการตระหนักรู้ตราสินค้า ,ด้าน 
การรับรู้คุณภาพตราสินค้า,ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า ,ด้านความภักดีต่อตราสินค้า) ที่มีต่อ
พฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ  

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อ
สินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ  
 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุค่าตราสินคา้ 

- ด้านการตระหนักรู้ตราสินค้า 

- ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า 

- ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า 

- ด้านความภักดีต่อตราสินค้า 

 

 

 ส่วนประสมทางการตลาด 

- กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 

- กลยุทธ์ด้านราคา 

- กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

- กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

 

 
พฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นใน
กลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ 

(BFS: Bangkok Fashion Society ) 
H2 

 

 

 

H1 
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วิธีการศึกษา 

 

รูปแบบการศึกษาครั้ งนี้  ใช้ รูปแบบการศึกษาเป็นเชิงปริมาณ ( Quantitative 
Research) โดยใช้การศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
เพียงครั้งเดียว (Cross-sectional Design) มีแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกข้อมูลเอง ( Self-Administered 
Questionnaire) 

การเก็บกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบ Non-Random Sampling และการสุ่มตัวอย่างแบบให้

โควต้า (Quota Sampling) ได้แก่ 1.สยามเซ็นเตอร์  2.สยามพารากอน  3. ดิเอ็มควอเทียร์  4.

เซ็นทรัลเวิร์ล และ5.เซ็นทรัลชิดลม โดยแบ่งเป็นห้างละ 60 คน เท่าๆกัน ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ลง

พ้ืนที่พบว่า ห้างสรรพสินค้าดังกล่าวเป็นห้างที่มีการจ าหน่ายสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซ

เนอร์กรุงเทพ และมีการจัดงานแสดงสินค้าดังกล่าวอยู่เสมอ เป็นการรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีพฤติกรรมในการตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซ

เนอร์กรุงเทพ ที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งช็อปปิ้งต่างๆจ านวน 300 คน เนื่องจากสถานที่ที่เลือกไปท า

การแจกแบบสอบถามเป็นสถานที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่อย่างชัดเจน โดยมีค าถามคัดกรองผู้ตอบ

แบบสอบถามเพ่ือให้ทราบว่าผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักตราสินค้าในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ

หรือไม่ อย่างน้อย 1 ตราสินค้า ทั้งนี้เป็นการคัดกรองกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือเป็น

ตัวแทนของกลุ่มประชากรทั้งหมดระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2558 จนกระทั่งได้

แบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้นจ านวน 300 ชุด  

การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการทดสอบสมมติฐาน ตั้งไว้ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยใช้

ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ให้ข้อมูลเชิงปริมาณทั้ง 2 ตัว  คือ
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คุณค่าตราสินค้า (ด้านการตระหนักรู้ตราสินค้า ,ด้าน การรับรู้คุณภาพตราสินค้า,ด้านการเชื่อมโยง

ตราสินค้า ,ด้านความภักดีต่อตราสินค้า) ที่มีต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคม

แฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ และส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นใน

กลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 

ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา พบว่า ข้อมูลด้าน

เพศนั้นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 66.0 เป็นเพศหญิง ส่วนอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อย

ละ 54.7 มีอายุ 21-30 ปี ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 29.0 มี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,001 – 25,000 บาท ส่วนอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 

59.0  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  ในขณะที่ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่     

ร้อยละ 73.3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ส่วนลักษณะพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างต่อสินค้าแฟชั่นนั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ร้อยละ 53.0 สนใจสินค้าแฟชั่นประเภทเสื้อ โดยบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นพบว่า

ร้อยละ 38.7 คือตัวเอง ส่วนเหตุผลในการตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 27.7 

ซื้อเพราะสินค้าลดราคา/โปรโมชั่น  ในด้านการรับรู้กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการรับรู้ตราสินค้าแฟชั่น 

เดือนละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 32.3 โดยแหล่งที่รับข้อมูลมากที่สุดคือจากสื่อออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 

41.0 

ข้อมูลด้านคุณค่าตราสินค้าของสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ 

พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซ

เนอร์กรุงเทพ อยู่ในระดับมาก (M = 3.55,SD = 0.54) และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการ

ตระหนักรู้ตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า และด้านความภักดี

ต่อตราสินค้า พบว่าใน 3 ด้านข้างต้น มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่น

ดีไซเนอร์กรุงเทพ อยู่ในระดับมาก มีเพียงด้านความภักดีต่อตราสินค้าที่อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้าน

การรับรู้คุณภาพตราสินค้า มีการรับรู้ตราสินค้า (M = 3.85,SD = 0.67) รองลงมาด้านการเชื่อมโยง
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ตราสินค้า (M = 3.60,SD = 0.79) ด้านการตระหนักรู้ตราสินค้า(M = 3.43,SD = 0.71)  และด้าน

ความภักดีต่อตราสินค้า มีการรับรู้น้อยที่สุด (M = 3.32,SD = 0.77) 

ข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ  

พบว่า ในภาพรวมส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ มี

ความส าคัญอยู่ในระดับมาก (M = 3.60,SD = 0.49) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ทั้ง 3 ด้าน 

ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ความส าคัญอยู่ในระดับมาก มีเพียงด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง  

ข้อมูลด้านพฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ 
พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับพฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดี

ไซเนอร์กรุงเทพ (M = 3.42,SD = 0.74) และเมื่อพิจารณาในแต่ละเรื่อง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย

กับการตั้งใจจะซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ อย่างแน่นอนในอนาคตมาก

ที่สุด รองลงมา กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจะซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่ม BFS อย่างแน่นอนในอนาคต และคิด

ว่าจะซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่ม BFS อย่างแน่นอนในอนาคตตามล าดับ 

การศึกษานี้ทดสอบทั้งหมด 2 สมมติฐาน ประกอบไปด้วย สมมติฐานที่ 1 คือ คุณค่า

ตราสินค้า (ด้านการตระหนักรู้ตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า 

และด้านความภักดีต่อตราสินค้า) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคม

แฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ และสมมติฐานที่ 2 คือ ส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ 

สมมติฐานการศึกษาที่ 1 ได้รับการยอมรับ กล่าวคือ จากผลการวิเคราะห์หา

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้ากับพฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซ

เนอร์กรุงเทพ เมื่อทดสอบด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) ซึ่งพบว่า ในภาพรวมของคุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับพฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ ( r = 0.472, p 

<0.05) นั่นคือ คุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคม
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แฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการรตระหนักรู้ตราสินค้า ด้านการ

รับรู้คุณภาพตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า พบว่า ทั้ง 4 ด้าน 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพฯ จากผล

การศึกษาที่พบว่าคุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคม

แฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เคลเลอร์ (Keller, 2003) ที่ได้กล่าวถึง การแบ่ง

องค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้าในสายตาของผู้บริโภคเป็น 3 ส่วน โดยองค์ประกอบแรก คือ การ

ตอบสนองต่อกิจกรรมทางการตลาดซึ่งจะสะท้อนออกมาในลักษณะของการรับรู้ (Perception) 

องค์ประกอบที่สอง คือ พฤติกรรม (Behavior) ที่มีต่อกิจกรรมการตลาดทุกรูปแบบ ทั้งนี้คุณค่าตรา

สินค้าจะเกิดข้ึนได้ ก็ต่อเมื่อผู้บริโภคมีการตอบสนองต่อตราสินค้าแต่ละตราแตกต่างกันไป ซึ่งหากไม่มี

ความแตกต่างนี้ ตราสินค้าก็จะเป็นเพียงสินค้าทั่วๆไป (Generic product) ในสายตาของผู้บริโภค 

องค์ประกอบสุดท้ายคือ ความรู้เกี่ยวกับตราสินค้า คือสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้าที่อยู่ในใจของ

ผู้บริโภค ซึ่งการที่ผู้บริโภคมีการรับรู้ต่อคุณภาพตราสินค้าก็มาจากผู้บริโภครับรู้ถึงคุณภาพที่ได้รับจาก

สินค้าว่าสินค้าภายใต้ตราสินค้าในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ เป็นสินค้าที่มีดีไซน์มากที่สุด 

ในขณะเดียวกันก็รับรู้ว่าเป็นสินค้าแฟชั่นที่มีการออกแบบที่ทันสมัย และเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดด

เด่นไม่เหมือนใครมีการลอกเลียนแบบได้ยากสร้างความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาเรื่องการตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) ของเสื้อผ้า zara (สุกัญญา สุทธิ

วิเศษพงศ,์ 2550)ที่พบว่าการทราบถึงความแตกต่าง จุดเด่นของสินค้า คือการตระหนักรู้ในตราสินค้า

ซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าในที่สุด และยังสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของมาส

โลว์   ที่ได้กล่าวว่ามนุษย์มีความต้องการการยอมรับและการยกย่องนับถือ เนื่องจากสินค้าแฟชั่นใน

กลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ มีระดับราคาค่อนข้างสูงไปจนถึงระดับกลาง จึงท าให้มีต าแหน่ง

ของสินค้าในระดับสูงและยังสามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและบ่งบอกรสนิยมของผู้ใช้ได้  

โดยสรุปแล้วปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าประกอบด้วย ด้านการตระหนักรู้ตราสินค้า ด้าน

การรับรู้คุณภาพตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้าและด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีผลต่อการ

ตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่ม ตรงกับแนวความคิดของ สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ (2547) ได้กล่าว ว่า 

การรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภคนั้น เป็นองค์ประกอบส าคัญในการสร้างคุณค่าตราสินค้า เพราะเมื่อ

ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้าแล้ว ผู้บริโภคก็จะเกิดความคุ้นเคยในตราสินค้านั้น ท าให้สินค้าเป็นที่
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น่าไว้วางใจ น่าเชื่อถือและมีคุณภาพที่สมเหตุสมผล เป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าใน

ที่สุด  

สมมติฐานการศึกษาที่  2 ได้รับการยอมรับ กล่าวคือ จากผลการวิเคราะห์หา

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคม

แฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ เมื่อทดสอบด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) ซึ่งพบว่า ในภาพรวมของส่วนประสมทางการตลาดมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ ( r 

= 0.413, p <0.05) นั่นคือ ส่วนประสมทางการตลาดผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่ม

สมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพฯ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ จากผลการศึกษาที่พบว่า

ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นโดยจะเห็นได้ว่ากลุ่ม

ผู้บริโภคให้ความส าคัญตัวสินค้า ความประณีตในการตัดเย็บและความทนทานในการใช้งาน ต้องเป็น

สินค้าแฟชั่นที่มีคุณภาพมีความทนทานและใช้วัสดุในการผลิตอย่างดีเนื่องจากสินค้าแฟชั่นในกลุ่ม

สมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ เป็นสินค้าที่มีราคาค่อนข้างสูงจึงมีความจ าเป็นที่ต้องใช้วัสดุในการ

ผลิตอย่างดีและมีความทนทานในการใช้งานเพ่ือให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับราคาซึ่งมี

ความสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ว่าด้วย

เรื่องคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคจะพิจารณาในการเลือกซื้อ ได้แก่ รูปลักษณะและคุณสมบัติ

ของผลิตภัณฑ์ และให้ความส าคัญโดยพิจารณาร่วมกับความหลากหลายของสินค้าแฟชั่นซึ่งมีให้

ผู้บริโภคเลือกซ้ือได้ โดยราคามีผลต่อการพิจารณาของกลุ่มผู้บริโภคสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่น

ดีไซเนอร์กรุงเทพในระดับปานกลาง เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการแสดงป้ายราคาที่

ชัดเจนของสินค้ามากกว่าการค านึงถึงราคาของสินค้าเป็นหลัก ซึ่งอาจเกิดจากการมองเห็นถึงคุณค่า

ของสินค้ามากกว่าราคา แต่ขอให้มีการแสดงป้ายราคาที่ชัดเจน รวมถึงความหลากหลายของราคา

สินค้า ซึ่งตรงกับที่ สุดาดวง เรืองรุจิระ, (2541) ที่กล่าวว่าความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าชนิด

หนึ่งจะมีความแตกต่างกัน และซื้อด้วยเหตุผลจูงใจทางด้านความพึงพอใจ อารมณ์มากกว่าพิจารณา

จากราคาสนิค้า 
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นอกจากนี้ผลจากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ยังพบว่าช่องทางการจัด

จ าหน่ายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญนาค ภัทรพงศ์มณี, (2537) พบว่าปัจจัยหรือสิ่งจูงใจในการตัดสินใจ

เลือกซื้อสินค้ามากที่สุดคือบรรยากาศในร้านที่จัดตกแต่งสวยงามเป็นจุดสนใจ และดูสะอาดดึงดูดให้

ผู้บริโภคเข้าไปชมสินค้าภายในร้าน และสามารถใช้เวลาอยู่ในร้านได้นานขึ้น มากกว่าการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมทางด้านการตลาด เนื่องมาจากสินค้าแฟชั่นมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยทางด้านราคาต่ า เพราะ

อิทธิพลจากการรับรู้ในคุณค่าตราสินค้าที่อยู่ในความรู้สึกของผู้บริโภค จึงควรให้ความส าคัญกับการลง

สื่อโฆษณาของสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ ในสื่อต่างๆอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือ

สร้างการรับรู้ตราสินค้าให้เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นผู้ก าหนดกลยุทธ์ต้องค านึงถึงการยอมรับในคุณภาพ ใน

คุณค่าของสินค้า เพ่ือกระตุ้น เร้า ให้เกิดพฤติกรรมการติดตาม การซื้อ สินค้า โดยเฉพาะช่องทางที่

ผู้บริโภคเปิดรับข่าวสารของผลิตภัณฑ์ซึ่งพบว่าเป็นช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Website 

, Facebook , Instagram เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากท่ีสุด 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปว่า ทั้ง 2 สมมติฐานได้รับการยอมรับ โดยพบว่า คุณค่าตรา
สินค้าและส่วนประสมทางการตลาดมีความส าคัญ  ซึ่งทั้งนี้ความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ปัจจัย คือด้าน
คุณค่าตราสินค้าแฟชั่นและปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด เป็นผลที่น ามาสู่พฤติกรรมการ
ตั้งใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ ซึ่งในการศึกษาได้ลงลึกถึงเหตุจูงใจที่ท า
ให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นโดยจุดเริ่มต้นของโมเดลนี้อยู่ที่การเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ท า
ให้เกิดความต้องการเมื่อสิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่
สามารถคาดคะเนได้ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ  (ศิริวรรณเสรีรัตน์
และคณะ, 2539) ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเหตุจูงใจที่ท าให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าแฟชั่นBFS เนื่องจากมี
แบบ/ดีไซน์ ของเสื้อผ้าที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดซึ่งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จงกลนี ไทย
เกื้อ (2541) ที่ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้า โดยผู้บริโภคจะ
พิจารณาซื้อจากสินค้าที่มีคุณภาพ ความหลากหลาย และความมีชื่อเสียงของตราสินค้า นอกจากนี้
ผู้บริโภคบางกลุ่มยังมีพฤติกรรมการตั้งใจซื้อจากสิ่งที่ตนชอบ พึงพอใจ เพียงเพ่ือยกระดับตนเองใน
สังคม ด้วยการเชื่อมโยงการใช้สินค้า ตราสินค้า กับการใช้สินค้าแฟชั่นจากดาราและผู้มีชื่อเสียง และ
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ไม่สนใจราคาสินค้าในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพซึ่งมีราคาสินค้าสินค้าค่อนข้างสูง จาก
การศึกษาจึงพบความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าและปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ในการเกิดพฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งจากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้บริโภคมี
ความเห็นด้วยกับการตั้งใจที่จะซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ อย่างแน่นอนใน
อนาคต 

 
 
จากการศึกษาในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ คือ 
1. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยทางด้านคุณค่าตราสินค้าและส่วนประสม

ทางด้านการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าในกลุ่มสินค้าแฟชั่น BFS ซึ่งผลที่ได้รับ
สามารถน าไปศึกษาเพ่ิมเติม โดยอาจลงลึกถึงทัศนคติ ความรู้สึก ความพึงพอใจหลังจากการได้ใช้
สินค้า เพ่ือให้ทราบถึงทัศนคติที่ผู้บริโภคมีต่อตัวสินค้าแฟชั่น ภายหลังจากการเกิดพฤติกรรมการซื้อใช้
สินค้านั้นแล้ว  

2. การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นการศึกษาสินค้าแฟชั่นไทย ในกลุ่ม BFSเท่านั้นดังนั้น
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรท าการศึกษาเกี่ยวกับสินค้าประเภทอ่ืนๆหรือท าการศึกษาเสื้อผ้าที่เหมาะ
กับแต่ละบุคคลหรือแต่ละโอกาสเช่นเสื้อผ้าของคนท างานเสื้อผ้าส าหรับผู้ชาย เสื้อผ้าส าหรับผู้หญิง
เป็นต้นเนื่องจากอาจมีความแตกต่างทางความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านคุณค่าตราสินค้าและส่วน
ประสมทางด้านการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้า ซึ่งอาจเป็นผลมาจากลักษณะทาง
ประชากรที่แตกต่างกัน  

3. การศึกษาค้นคว้าเรื่องเสื้อผ้าที่ถูกออกแบบโดยคนไทยและผลิตในประเทศไทยเช่น
Asava, Issue, Milinเป็นต้นซึ่งขณะนี้เริ่มเป็นที่นิยมกันมากในกลุ่มวัยรุ่นและการหันมาให้การส่งเสริม
และสนับสนุนสินค้าแบรนด์แฟชั่นไทย นักออกแบบไทยมากขึ้นแต่กลุ่มตัวอย่างมากมายที่ไม่ทราบว่า
ตราสินค้าเหล่านี้เป็นตราสินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เป็นของคนไทยและมีการผลิตในประเทศหากมี
การศึกษาวิจัยจะท าให้ทราบถึงช่องทางการสื่อสารที่ผู้บริโภครับรู้มากที่สุด และสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ตรงมากที่สุดเพราะการทราบถึงช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมนั้นจะช่วยให้ตรา
สินค้าเป็นที่รับรู้ต่อผู้บริโภคได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถน าผลการวิจัยไปปรับปรุงด้านการ
สื่อสารตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก และน าไปปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป 

4. การศึกษาค้นคว้าในครั้งต่อไปอาจใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เช่นการท าการสัมภาษณ์แบบเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือให้ได้ข้อมูลของกลุ่มผู้ที่รู้จักตราสินค้า 
กลุ่มผู้ใช้สินค้าแฟชั่นนั้นจริงๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความลึกและความละเอียดมากยิ่งขึ้น หรือท าการวิจัย
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เชิงคุณภาพควบคู่ไปการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ( Mixed 
Methodology)  
 
 

รายการอ้างอิง 
หนังสือ 
 
กาญจนา  แก้วเทพ. (2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. กรุงเทพฯ : อินฟินิตี ้

เพรส. 
กัลยา  วานิชย์บัญชา. (2546). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. พิมพ์ครั้งที่ 6. 
          กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
ชูศรี  วงศ์รัตนะ. (2541). เทคนิคการใช้สถิติเพ่ือการวิจัย.พิมพ์ครั้งที ่7.กรุงเทพฯ: เทพนิมิต 

การพิมพ์. 
พิบูล  ทีปะปาล. (2543). การบริหารการตลาดยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21.กรุงเทพฯ: รุ่งเรือง 

สาส์นการพิมพ์. 
มัลลิกา  บุนนาค. (2537). สถิติเพ่ือการตัดสินใจ.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์. (2538). พฤติกรรมผู้บริโภคฉบับพื้นฐาน.กรุงเทพฯ: วิสิทธิ์พัฒนา. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์. (2543). นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา.กรุงเทพฯ: บริษัทธนรัชการพิมพ์จ ากัด. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์; และคณะ. (2539). การบริหารการตลาดยุคใหม่.กรุงเทพฯ: วิสิทธ์พัฒนา. 
สุดาดวง  เรืองรุจิระ. (2541). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: ยงพลเทรดดิ้ง. 
 
บทความ 
 
วิทวัส  รุ่งเรืองผล. (2552). พฤติกรรมการรับข่าวสารทางินเตอร์เน็ตในการตัดสินใจซื้อ 

อสังหาริมทรัพย์. วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ปีที่ 32 ฉบับที่ 24 
ศิริพร  เสริตานนท์. (2543, มกราคม - ธันวาคม). ทัศนคติของคนไทยที่มีต่อสินค้าไทยและ 

สินค้าต่างประเทศ. เซนต์จอห์น. 3(3): 243-250. 
 
 

 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 13 
 

วิทยานิพนธ์ 
 
บุญนาค  ภัทรพงศ์มณี. (2537). พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสาเร็จรูปของวัยรุ่นตอนปลายในเขต 
           กรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
สุกัญญา  สุทธิวิเศษ. (2550). การตระหนักรู้และการตัดสินใจของผู้เลือกซ้ือสินค้าเสื้อผ้า 

แบรนด์Zara: ศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคชาวไทย. (การค้นคว้าแบบอิสระ). 
           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
Books 
 
Aaker, D.A. (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a     
           BrandName. New York: Free Press. 
Cronbach, J. (1990). Essential of Psychology Testing. New York: Hanpercollishes. 
Engel, Blackwell; &Miniard.(1993). Consumer Behavior Consumer Behavior. NewYork:   
           The Dryden Press. 
Keller. (2003). Strategic brand management: building. measuring and managing brand  
           equity. Upper Saddle River N.J.: Prentice Hall. 
Kotler, Philip.(1991). Marketing: An Introduction. Englewood Cliff. NJ. Prentice Hall. 
Taro Yamane. (1973) Statistics : An Introductory Analysis. 3rded New York: Harper and  
           Row Publication. 
 
 
Articles 
Chaudhuri, A. and Holbrook, M. B. (2001). The chain of effects from brand trust and     
           brand affect to brand performance: the role of brand loyalty. Journal of   
           Marketing, 65(2), 81-93.  
Gomez, B. G., Arranz, A. G. and Cillan, J. G. (2006). The role of loyalty programs in  
            behavioral and affective loyalty. Journal of Consumer Marketing, 23(7), 387-
396.  
Oliver, R. L. (1999). Whence consumer loyalty. Journal of Marketing, 63, 33-44.  
 


