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ความภักดีของลูกค้าต่อร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์ 

Customer Loyalty in Online Clothing Stores 

ศุภลัคน์ สุดทางธรรม*1และอรชร มณีสงฆ์**2  

บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความภักดีของลูกค้าต่อร้านเส้ือผ้าออนไลน์ โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางออนไลน์  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากหญิงไทย 

อายุ 20 - 45 ปี ท่ีมีการเลือกซ้ือเส้ือผ้าจากร้านจําหน่ายเสื้อผ้าผู้หญิงออนไลน์ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา จํานวน 400 คน 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก ่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย การแจกแจงแบบตารางไขว ้ และสถิติเชิงอนุมาน 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เจเนอเรชั่น Y ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี รายได้เฉล่ีย  

ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท ผลการศึกษาประเภทความภักดีตามแนวคิดของแกมบิล สโตน และวูดคอค (Gamble, 

Stone and Woodcock, 1989) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีท่ีเกิดจากเหตุผลต่อร้านค้าเส้ือผ้าออนไลน์อยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 3.88) สําหรับความภักดีด้านอารมณ์มีระดับความภักดีอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) ผลการทดสอบ

ความแตกต่างทางสถิติพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกันมีประเภทความภักดีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

0.01 แต่กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีประเภทความภักดีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

0.01 

ผลการศึกษาตามแนวคิดของดิกซ์ และบาซู (Dick & Basu, 1994) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับ       

ความภักดีอยู่ในระดับความภักดีแอบแฝง ร้อยละ 57.26  รองลงมา ความภักดีในระดับความผูกพันสูง ร้อยละ 25.00 และ

ระดับความภักดีเทียม ร้อยละ 17.74 

คําสําคัญ: ความภักดี, ลูกค้า, ร้านค้าเส้ือผ้าออนไลน์, ช่องทางการตลาดสมัยใหม ่

ABSTRACT 

 This independent study aimed to examine customer loyalty in online clothing stores.  Based upon the 

purposive sampling method, the online-questionnaires were used as the tool to collect data from 400 Thai women in 

the age of 20-45 years old, who purchased cloths from online clothing stores within a year ago. Data obtained were 

analyzed by the descriptive statistics: frequency, percentage, and mean, the cross tabs, and the inferential statistics.  

 The findings presented that most respondents were Generation Y whose education background was 

undergraduate level.  Their monthly income was at the average amount of 15,001-25,000 Baht.  According to 
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Gamble, Stone and Woodcock’s types of loyalty, the rational loyalty of the samples towards online clothing store was 

ranked at high level (at the mean score of 3.88); while their emotional loyalty was ranked at moderate level (at the 

mean score of 3.48). According to the two samples - test, the result revealed that samples in different age groups 

had different types of loyalty at 0.01 level of statistical significance. However, those samples with different average 

rates of monthly income had similar type of loyalty at 0.01 level of statistical significance. 

 According to Dick & Basu’s concept, the majority of respondents (57.26%) fell into Latent Loyalty; followed 

by True Loyalty (25.00% of respondents) and Spurious Loyalty (17.74% of respondents). 

บทนํา  

 ปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารมีความก้าวหน้าไปอย่างมากตามเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนเร่ือยๆ  การติดต่อส่ือสารท่ีมี

อิทธิพลอย่างมากในขณะนี้ คือ การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  ซ่ึงเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารและการส่ง

ข้อมูลข่าวสารไปได้รวดเร็วและขยายไปในวงกว้างได้มากขึ้น  ดังน้ัน ทุกคนจึงมีการปรับตัวเข้ากับการติดต่อสื่อสารใน

รูปแบบใหม่นี้  

ในด้านของธุรกิจ มีการปรับกลยุทธ์ในการส่ือสารกับผู้บริโภค และโอกาสในการดําเนินธุรกิจจากพฤติกรรมการ

ส่ือสารท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยใช้ Facebook Fanpage เป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารและการสร้างสัมพันธ์ของธุรกิจไปสู่

ผู้บริโภคที่มีความชื่นชอบในธุรกิจนั้น ธุรกิจต่าง ๆ ให้ความสนใจในการโฆษณาออนไลน์มากย่ิงขึ้น เนื่องจากใช้งบประมาณ

ในการโฆษณาน้อยกว่า และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้รวดเร็วและมากกว่าส่ืออ่ืน ๆ โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่    

คนไทยนิยมมากท่ีสุด ได้แก่ Facebook เม่ือผู้บริโภคเห็นการโฆษณาจะมีการติดต่อสอบถามและสั่งซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง 

Messenger หรือ Line@ ของทางร้านค้า ซ่ึงถือว่าเป็นการส่ือสารสองทาง ทําให้มีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

ทันทว่งที นอกจากน้ียัง สามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อีกด้วย 

ในปัจจุบัน เส้ือผ้าไม่เพียงตอบแต่สนองปัจจัยพื้นฐานหลักในการดํารงชีวิต แต่เป็นการสะท้อนถึงรสนิยม สไตล์

และความทันสมัยของผู้สวมใส่  สําหรับตลาดเส้ือผ้าออนไลน์ในปัจจุบันพบว่า ตลาดเส้ือผ้าสตรีมีอัตราการเติบโตสูง

มากกว่าเส้ือผ้าบุรุษ เน่ืองจากเพศหญิงเป็นเพศที่นิยมของสวยงามและสินค้าฟุ่มเฟือยมากกว่าเพศชาย มีการเลือกซ้ือ

เส้ือผ้าที่บ่อยเน่ืองจากตามแฟช่ันหรือกระแส ดังน้ันจึงทําให้ตลาดเสื้อผ้าออนไลน์สตรีเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว  

การท่ีผู้บริโภคมีทัศนคติท่ีดีต่อตราสินค้าไม่ว่าจะเกิดจากความเชื่อม่ัน การนึกถึง หรือตรงใจผู้บริโภค และเกิด

การซ้ือซํ้าต่อเน่ืองตลอดมา คือการเกิดความภักดีในตราสินค้า  มีคํากล่าวว่าการสร้างลูกค้าใหม่ 1 คน จะมีต้นทุนสูงกว่า

การรักษาลูกค้าเก่า 1 คน ถึง 5 – 10 เท่า และในปัจจุบันเกิดความหลากหลายในตราสินค้า ประกอบกับการใช้กลยุทธ์ทาง

การตลาดมากมาย เพื่อดึงดูดใจให้ผู้บริโภคเปลี่ยนหรือหันไปใช้สินค้าตราใหม่ ๆ อยู่เสมอ ดังน้ันกลยุทธ์ท่ีสําคัญทาง

การตลาดคือ การสร้างความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) การสร้างความภักดีในตราสินค้าจึงมีความจําเป็นมาก 

และทําให้ลูกค้าเกิดต้นทุนท่ีจะเปล่ียนไปใช้สินค้าตราอื่น ความภักดีในตราสินค้ามีความสําคัญ  3 ประการ  ดังนี้  

สร้างปริมาณการขายให้สูงข้ึน (High Sale Volume) เพิ่มราคาให้สินค้าสูงขึ้น (Premium Pricing Ability) การรักษาลูกค้าให้

คงอยู ่(Customer Retention)  
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จากที่กล่าวมา ในการประกอบธุรกิจการซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ท่ีมีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการต้องคํานึงถึง

พฤติกรรมการต้ังใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคในปัจจุบัน การทําการตลาดจึงจําเป็นที่จะต้องมีการปรับตัว ปรับกลยุทธ์ ให้เท่า

ทันกับสภาพเศรษฐกิจและโลกธุรกิจที่กําลังเปล่ียนผ่านไปในช่องทางการส่ือสาร การนําเสนอ ท่ีหลากหลายมากข้ึนเร่ือย ๆ 

เพราะสินค้าแฟชั่นนั้น  นอกจากจะมุ่งเน้นท่ีคุณภาพของสินค้าหรือความทันสมัยแล้ว ธุรกิจจะต้องสร้างแบรนด์ให้มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริโภค โดยอาศัยช่องทางทางการตลาดเพ่ือสร้างการรับรู้กับผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถรู้สึกถึง

ความแตกต่างในภาพลักษณ์ของแบรนด์เม่ือเปรียบเทียบกับสินค้าท่ีมีรูปแบบคล้ายคลึงกัน จนพัฒนาไปถึงการยอมรับ 

การซ้ือใช้ และการสนับสนุนต่อแบรนด์สินค้าน้ันในระยะยาว จนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์ 

ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับความภักดีของลูกค้าต่อร้านค้าซ้ือเสื้อผ้าออนไลน ์ว่าการส่ือสารสองทาง

ระหว่างร้านค้าและลูกค้า สามารถทําให้เกิดความผูกพัน และความภักดีเพื่อการซื้อขายในระยะยาวผ่านช่องทางการตลาด

สมัยใหม่ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกับร้านเส้ือผ้าออนไลน์ และผู้ท่ีสนใจเข้าใจถึงการตัดสินใจของผู้บริโภค

จากอิทธิพลของส่ือสังคมออนไลน์ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนําผลการศึกษาท่ีได้ไปปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า  

เพื่อสร้างความต้องการ และตอบสนองการตัดสินใจเข้าใช้บริการแก่ผู้บริโภค 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพ่ือศึกษาความภักดีของลูกค้าต่อร้านค้าเส้ือผ้าออนไลน์ในช่องทางการตลาดสมัยใหม่ 

ทบทวนวรรณกรรม 

ความภักดีของลูกค้า 

แกมเบิล สโตน และ วูดคอค (1989) ได้อธิบายว่า ความภักดีมี 2 ประเภท ได้แก่ ความภักดีด้านอารมณ ์

(Emotional Loyalty) คือ สภาวะจิตใจ ทัศนคติ ความเช่ือและความปรารถนาของลูกค้าท่ีมีต่อสินค้าหรือบริการของ

องค์การ ความรู้สึกท่ีดีและพิเศษจะอยู่ภายในจิตใจของลูกค้า ดังนั้นองค์การจะต้องแสดงความจริงใจโดยการตอบแทน

ความภักดีของลูกค้าด้วยความสัมพันธ์อันดีอย่างเต็มประสิทธิภาพจากการให้บริการ และ ความภักดีท่ีเกิดจากเหตุผล 

(Rational Loyalty) เกิดจากการกระทําด้วยความชอบใจ เต็มใจ หรือช่ืนชอบจากการได้รับการบริการท่ีดีจากสินค้าหรือ

บริการ คือการได้รับการตอบสนองที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

ดิกซ์ และบาซู (Dick & Basu,1994) ได้ทําการแบ่งระดับของความภักดีของผู้บริโภคจากทัศนคติต่อตราสินค้าและ

การแสดงออกทางการซือ้ซํ้า มีดังน้ี 

-  No Loyalty ไม่เกิดความภักดี คือ ไม่มีท้ังระดับของแง่คิดและการซ้ือซ้ํา ผู้บริโภคไม่ซ้ือสินค้าตราสินค้าน้ันด้วย 

จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลูกคา้ประเภทน้ีไม่มีความจงรักภักดี 

-  Inertia Loyalty หรือ Spurious Loyalty ความภักดีเทียม คือ ผู้บริโภคมีการซ้ือซํ้าสูงแต่มีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อ

องค์การ ความภักดีประเภทที่มีความผูกพันอยู่บ้างแต่อยู่ในระดับตํ่า โดยลูกค้าประเภทนี้มักจะซ้ือสินค้าหรือบริการน้ันเป็น

สมํ่าเสมอด้วยปัจจัยที่ว่าสะดวกสบาย 
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-  Latent Loyalty ความภักดีท่ีแอบแฝง ผู้บริโภคมีทัศนคติท่ีดีต่อสินค้าแต่มีการซ้ือซํ้าตํ่า ความภักดีประเภทน้ีมี

ความผูกพันสูง แต่การอุดหนุนหรือการซ้ือซ้ําตํ่า ซึ่งต้องปรับแก้สถานการณ์ที่ไปปรับด้านทัศนคติ 

-  Premium Loyalty หรือ True Loyalty ความภักดีประเภทที่มีความผูกพันสูง พร้อมทั้งมีการอุดหนุนหรือซ้ือซํ้า

บ่อย ซ่ึงธุรกิจส่วนใหญ่จะชอบลูกค้าประเภทน้ีมาก เพราะนอกจากลูกค้าจะมาใช้บริการบ่อยแล้ว ยังบอกต่อให้คนอ่ืน ๆ

ได้มาใช้บริการด้วย 

 

 
Repeat Patronage

High Low

Relative Attitude 
High True Loyalty Latent Loyalty 

Low Spurious Loyalty No Loyalty 

ภาพที่ 1 Dick and Basu’s Loyalty Model 

ท่ีมา: Dick, A. S. & Basu, K. (1994): 99-113. 

 

การตลาดออนไลน์ 

อภิศักด์ิ จุลยา (2558) ได้อธิบายว่า การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทําการตลาดโดยอาศัยระบบ

อินเทอร์เน็ต ซ่ึงถือได้ว่าเป็นวิธีการทําการตลาดท่ีสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในปัจจุบันท่ีระบบ

อินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูงข้ึน และเป็นท่ีแพร่หลายโดยท่ัวไป  พร้อมกันน้ี ยังสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ท่ัวโลกโดยใช้     

ทุนน้อยที่สุดอีกด้วย การตลาดออนไลน์ ยังเป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสมกับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น เพราะลูกค้าสามารถแจ้ง

รายละเอียด รวมไปถงึสามารถแนะนําเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งข้ึนตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย 

ช่องทางการทําการตลาดออนไลน์ 

1. Search Engine Marketing คือ การตลาดบน Search Engine เป็นการทําให้สินค้าติดอันดับการค้นหาในลําดับ

แรก ๆ ซึ่งจะทําให้ถูกค้นพบได้ง่าย และถูกคลิกได้บ่อยกว่าเว็บไซต์ท่ีอยู่ด้านล่าง หรืออยู่ในหน้าถัดไป เช่น การทําให้

เว็บไซต์ติดอันดับของ Google (SEO) หรือการซ้ือโฆษณาบน Google (PPC) 

2. Email Marketing คือ การตลาดท่ีทําผ่านอีเมล์ เพื่อส่งข่าวสาร โปรโมชั่นต่าง ๆ ถึงลูกค้า ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นการตลาดท่ีมีต้นทุนตํ่าท่ีสุด เม่ือเทียบกับการตลาดในรูปแบบอ่ืน ๆ และยังเป็นการตลาดท่ีตรงกลุ่ม และสามารถ

เข้าถึงผู้รับในเวลาอันรวดเร็วอีกด้วย 

3.Social Marketing คือ การตลาดที่ทําผ่าน Social Network ต่าง ๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest 

เป็นต้น ซ่ึง Social Marketing กําลังได้รับความนิยมมาก เพราะมีสถิต ิการใช้งานสูงกว่าแหลง่ออนไลน์ประเภทอ่ืน 
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วิธีการดําเนินการศึกษา 

การศึกษาเก่ียวกับความภักดีของลูกค้า ท่ีเกิดจากการส่ือสารสองทางระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภคผ่านช่องทาง

ออนไลน์ มีการซ้ือซํ้าและบอกตอ่ซ่ึงเป็นผลมาจากการส่ือสารสองทาง 

ผู้บริโภคหญิงไทย อายุ 20 – 45 ปี ที่มีการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประจํา และเลือกซื้อเส้ือผ้าจาก

ร้านจําหน่ายเส้ือผ้าผู้หญิงออนไลน์ภายใน 1 ปีที่ผ่านมาโดยได้กําหนดขนาดตัวอยา่งจํานวน 400 ราย ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 22 – 36 ปี (Generation Y) (36.0%) ระดับการศึกษา

ตํ่ากว่าปริญญาตรี (46.75%) มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท (46.0%) มีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา 

(29.75%) 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าความภักดีท่ีเกิดจากเหตุผล คือ ได้รับการตอบสนองท่ีตรงกับความต้องการ 

เช่น การได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพตามความต้องการ ในราคาท่ียอมรับได้ ถูกต้องและรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียความเห็นด้วยอยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.88) และความภักดีด้านอารมณ์ คือ ความภักดีท่ีเกิดจากความรู้สึกท่ีดีและพิเศษในจิตใจ เกิดจาก

ความจริงใจของร้านค้าหรือเจ้าของ เช่น ยินดีเปล่ียนสินค้าให้เมื่อสินค้ามีปัญหา หรือมีการตอบสนองท่ีรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย

ความเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) ตามลําดับ และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความภักดีแอบแฝง คือ  

มีการซ้ือซํ้าไม่บ่อย ชอบสินค้าของร้าน ชอบร้าน ชอบเจ้าของร้าน แต่ไม่ค่อยได้ซ้ือ (57.26%) ความภักดีที่มีความผูกพันสูง 

(25.00%)  และความภักดีเทียม คือ (17.74%) 

 พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ามีการซ้ือเส้ือผ้าจากหน้าร้าน (Offline) มากกว่าร้านค้าเส้ือผ้าออนไลน์ (52.5%) 

เน่ืองจากได้เห็นสินค้าจริงก่อนซื้อ (70.48%) กลุ่มท่ีซ้ือเฉพาะร้านค้าเส้ือผ้าออนไลน์ให้เหตุผลว่าสะดวก / ไม่มีเวลาเลือก

ซ้ือ (52.08%) เช่นเดียวกับกลุ่มที่ซ้ือเส้ือผ้าจากร้านค้าเส้ือผ้าออนไลน์มากกว่าหน้าร้าน (Offline) เพราะสะดวก / ไม่มีเวลา

เลือกซื้อ (40.14%) กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ซ้ือเสื้อผ้าออนไลน์ผ่าน Instagram และ Facebook ในจํานวนใกล้เคียงกัน โดยซ้ือ

ชุดทํางานบ่อยที่สุด (31.0%) มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งน้อยกว่า 1,000 บาท (56.25%) มีจํานวนร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์ที่เคย

เลือกซ้ือเส้ือผ้า 3 – 5 ร้าน (47.25%) และไม่มีร้านที่ซ้ือประจํา (38.0%) จะมีการแนะนําร้านค้าเส้ือผ้าออนไลน์ที่ทําการซ้ือ

ซํ้าให้คนรู้จักถ้าร้านน้ันมีสินค้ามีคุณภาพดีเหมาะสมกับราคา (45.16%) โดยกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้จักร้านค้าเสื้อผ้า

ออนไลน์จากสื่อโฆษณาออนไลน์ (42.74%) มีความม่ันใจต่อร้านค้าออนไลน์เม่ือมีการให้เลือกชําระเงินตอนรับของ  

และมีการจัดส่งสินค้าถูกต้อง รวดเร็วในจํานวนใกล้เคียงกัน มีการซ้ือเส้ือผ้าผ่านร้านค้าเส้ือผ้าออนไลน์เมื่อมีโอกาสพิเศษ 

และเมื่อเห็นโฆษณาระหว่างการใช้ส่ือออนไลน์จํานวนใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่ชําระเงินโดยโอนผ่านบัญชีผู้ขาย (44.76%) 
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อภิปรายผล 

การศึกษาเรื่องความภักดีของลูกค้าต่อร้านค้าเส้ือผ้าออนไลน์สามารถอภิปรายผลการศึกษาตามแนวคิดที่

เก่ียวข้องคือ แนวคิดความภักดีของลูกค้า ซ่ึงทําให้ทราบถึงความภักดีของผู้ตอบซ่ึงเป็นผู้บริโภคหญิงชาวไทย อายุ 20-45 

ปี ท่ีมีการซ้ือเส้ือผ้าออนไลน์ภายใน 1 ปีท่ีผ่านมา 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบส่วนมากมีความภักดีต่อร้านค้าเส้ือผ้าออนไลน์อยู่ในระดับความภักดีแอบแฝง  

ท้ังจําแนกตามอายุและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความภักดีระดับความภักดีแอบแฝงคือ การมีทัศนคติท่ีเก่ียวข้องกับรา้นค้าท่ีด ี

แต่มีการซ้ือซ้ําตํ่า ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Ron Garland และ Philip Gendall (2004) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง Testing 

Dick and Basu’s Customer Loyalty Model อ้างถึงรูปแบบของความภักดีของผู้บริโภค ตามการจําแนกประเภทจากหลัก

ของ Dick และ Basu (1994) ท่ีได้แบ่งประเภทของความภักดีออกเป็น 2 มิติ คือ ทัศนคติท่ีเกี่ยวข้อง และการกลับมาใช้

บริการซํ้า การศึกษาแสดงว่า ทัศนคติมีผลต่อการคาดเดาเร่ืองความภักดีของผู้บริโภคมากกว่าพฤติกรรมในการใช้

ธนาคาร 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบส่วนมากมีความเห็นว่าความภักดีท่ีเกิดจากเหตุผล (อยู่ในระดับมาก) มีอิทธิพลต่อ

ความภักดีของลูกค้าโดยรวมมากกว่าความภักดีด้านอารมณ์ (อยู่ในระดับปานกลาง) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Elena 

Viktoravna Noskova และ Iraina Matveevna Romanova (2015) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง Evaluation of Customer Loyalty to 

Different Format Retailers ทําการประมาณการปัจจัยท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในเร่ืองการค้าปลีกอาหาร  

จากการศึกษาพบว่า เม่ือซื้อสินค้าประเภทอาหาร ลูกค้าจะตัดสินใจจากปัจจัยเชิงเหตุผล (สินค้า ราคา สถานท่ีต้ัง  

และพนักงาน) ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายปลีกในรูปแบบใด ราคาเป็นปัจจัยสําคัญท่ีสุดในการสร้างความจงรักภักดี 

ข้อเสนอแนะ 

ความภักดีของลูกค้า 

1. ลูกค้าท่ีมีความภักดีระดับความภักดีเทียม ควรจะส่ือสารให้ลูกค้ารู้ถึงคุณค่าของแบรนด์เพื่อให้ลูกค้ามีทัศนคติ

ท่ีดีต่อร้านค้ามาย่ิงขึ้นจะทําใหลู้กค้าปรับระดับไปเป็นลูกค้าที่มีความภักดีที่มีความผูกพันสูงได้ 

2. ลูกค้าท่ีมีความภักดีระดับความภักดีแอบแฝง ร้านค้าจะต้องศึกษาถึงสาเหตุท่ีทําให้ลูกค้าไปซื้อสินค้าที่ร้านอื่น 

เช่น ถ้าเป็นเหตุผลด้านราคา ร้านค้าอาจทําโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้ซ้ือสินค้าไปใช้ รวมถึงการให้สินค้าขนาดทดลอง เพื่อให้

ลูกค้าได้รับรู้ถึงคุณสมบัติของสินค้า หรือถ้าสินค้าไม่ตรงตามแบบที่ลูกค้าต้องการ จะต้องทําการพูดคุยสอบถามถึงความ

ต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้า จะนํามาศึกษาว่าร้านค้าสามารถปรับให้สินค้ามีแบบตามท่ีลูกค้าต้องการได้หรือไม่ เพื่อให้

ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นไปเป็นลูกค้าระดับความภักดีที่มีความผูกพันสูง 

3. จัดทํา Loyalty Program เช่น บัตรสะสมแต้ม เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าซ้ือมากขึ้น และกลับมาซื้อซํ้า เพื่อสะสมแต้ม

และนําไปแลกของรางวัลหรือส่วนลด รวมถึงต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อเป็นการรักษาลูกค้าท่ีมีความภักดี

ไว้ 

4. มีบริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าประทับใจ มีการกลับมาซ้ือซํ้าและจะทําให้ลูกค้าบอกต่อคนอื่นๆด้วย 
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การเพิ่มยอดขาย 

1. ควรมีช่องทางการสื่อสารและจําหน่ายหลายช่องทางเพื่อให้เหมาะกับประเภทของสินค้าและกลุ่มลูกค้าว่านิยม

ใช้ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ไหนในการสื่อสาร 

2. ทําโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ต่าง ๆ เพราะในปัจจุบันผู้บริโภคมีการส่ือสารบนสื่อสังคม

ออนไลน์เป็นส่วนมาก ดังน้ันการโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์ จะทําให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มาก และประหยัดด้วย 

3. ส่งข้อความส่วนตัวหาลูกค้า เม่ือมีโปรโมชั่นหรือมีสินค้าใหม่ เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้ามาสนใจสินค้าของร้านค้า 

ทําให้เกิดการขายได้มากขึ้น 

4. ร้านค้าออนไลน์ควรมีการนําเสนอสินค้าเป็นหมวดหมู่ หาง่าย และมีรายละเอียดของสินค้าถูกต้อง ชัดเจน 

รวมถึงราคาเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่าย 

5. มีระบบการชําระเงินที่สะดวก หลากหลาย รวมถึงการชําระเงินปลายทาง ที่เป็นที่ต้องการอย่างมากของลูกค้า 

6. มีการตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ไม่ควรให้ลูกค้ารอนานเพราะจะทําให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไปซ้ือ

ของร้านอ่ืนได้ 

7. จัดกิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมสนุก เช่น ถ่ายรูปกับสินค้าแล้วแชร์ หรือให้แชร์โพสต์ของร้านค้าเพื่อรับรางวัล  

จะทําให้มีคนเห็นสินค้าของร้านมากย่ิงขึ้น 
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