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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ และตรวจสอบโมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันความรัก
ในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีร่ กั ในแบรนด์และซือ้ สินค้าหรือบริการของแบรนด์
ผ่านสือ่ สังคม จ�ำนวน 350 ตัวอย่าง สุม่ ด้วยวิธกี ารแบบโควต้า เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม
ออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
ผลการวิ จั ย พบว่ า โมเดลการวั ด องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ความรั ก ในแบรนด์ ผ ่ า นสื่ อ สั ง คมฯ
มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสบการณ์และความทรงจ�ำที่ประทับใจ ความรักในแบรนด์ การเป็นแบรนด์
ทีแ่ ท้จริง และการเป็นส่วนหนึง่ ในรูปแบบการใช้ชวี ติ มีคา่ ความสอดคล้องและกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
มีน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของทุกตัวบ่งชี้อยู่ในเกณฑ์สูงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ
สามารถใช้วัดความรักในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมฯ ได้
ค�ำส�ำคัญ องค์ประกอบเชิงยืนยัน, ความรักในแบรนด์, สื่อสังคม
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ABSTRACT
This research aims to analyze, examine elements, and study brand love via social
media of consumer in Bangkok and Vicinity. The sample used in research are 350 consumers
with brand love from Bangkok and Vicinity who have made online purchases. Questionnaires
were used in the research then the statistic data were analyzed by using frequency, percentage,
skewness, kurtosis, Person’s correlation coefficient and confirmatory factor analysis.
Result: The research found that brand love via social media of consumer contains
4 elements including impression in memory, brand love, brand authenticity, and lifestyle
congruence. The value of consistency in the high standard. The significance (of consistency)
at 0.001level can measure the elements of brand love via social media of consumer in Bangkok
and Vicinity.
Keyword: Confirmatory Factor Analysis, Brand Love, Social Media
บทน�ำ
จากสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรม
การค้าปลีกและค้าส่ง พบว่าในปี 2560 มีมูลค่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สูงถึง157,476.43 ล้านบาท
(ส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) : สพทอ., 2560) ผู้ประกอบการผ่านสื่อ
สังคมจะต้องเผชิญกับการแข่งขันทวีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และนอกจากนี้ ปัจจัยส�ำคัญ
ที่ท�ำให้สถานการณ์การแข่งขันดังกล่าวทวีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
ซือ้ ขายสินค้าออนไลน์ทไี่ ด้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ เป็น
อย่างมาก ท�ำให้ผู้ประกอบการต้องเพิ่มการขาย
สินค้าและบริการผ่านช่องทางสื่อสังคมมากขึ้น
ปัจจุบนั สือ่ สังคมจึงกลายเป็นช่องทางส�ำคัญต่อการ
สร้างรายได้ให้แก่ผปู้ ระกอบการธุรกิจผ่านสือ่ สังคม
และนอกจากนี้ ผูบ้ ริโภคในยุคดิจทิ ลั ยังมีพฤติกรรม
และรูปแบบการใช้ชวี ติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เนือ่ งจาก
การใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น (สพทอ.,2560)

ผู้ประกอบการธุรกิจผ่านสื่อสังคม จึงต้องตระหนัก
ถึงการพัฒนาแบรนด์ของผู้ประกอบการธุรกิจผ่าน
สื่อสังคม ที่จะท�ำให้แบรนด์กลายเป็นสายสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค เพื่อที่จะส่ง
มอบความรักและความรู้สึกที่ดีให้แก่ผู้บริโภคผ่าน
แบรนด์ที่มีคุณภาพต่อไปได้(ปิยะชาติ อิศรภักดี,
2562) และหากยังคงรักษาคุณภาพในการส่งมอบ
สินค้าหรือบริการที่ดีให้แก่ผู้บริโภคทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตได้นั้น จะยิ่งท�ำให้ผู้บริโภครับรู้ได้ถึง
ความแตกต่างของแบรนด์กับคู่แข่งได้ เพราะสื่อ
สังคมเป็นช่องทางการสื่อสารแบรนด์ที่ท�ำให้เกิด
การรับรูใ้ นวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว (ณัฏฐ์ชดุ า วิจติ ร
จามรี, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ต่ อ การสร้ า งความ
สั ม พั น ธ์ แ ละความทรงจ� ำ ที่ ป ระทั บ ใจให้ เ กิ ด ขึ้ น
ได้ ต ่ อ ไป (ชู ชั ย สมิ ท ธิ ไ กร, 2561; ณั ฏ ฐ์ ชุ ด า
วิจิตรจามรี, 2559)

เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้ างสายสัมพันธ์ กับ
ผู้บริโภคให้ ดียิ่งขึ ้นต่อไป
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า คุณภาพ
ของสายสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างแบรนด์กบั ผูบ้ ริโภคเกิด
ขึ้นจากประสบการณ์ที่ผู้บริโภคมีต่อ แบรนด์ โดยผู้
บริโภคสามารถรับรูไ้ ด้ถงึ ตัวตน และซึมซับจากการ
เป็น แบรนด์ที่แท้จริง ต่อจากนั้นผู้บริโภคจะสั่งสม
ประสบการณ์จนเกิดความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งในระยะ
สัน้ และระยะยาว ดังนัน้ แบรนด์จงึ จ�ำเป็นต้องดูแล
รักษาสายสัมพันธ์ทดี่ ดี งั เช่นความรักทีผ่ บู้ ริโภคมีให้
แบรนด์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งต่ อ ไปได้ (Mathiou, et.
al.,2018; Imbriale, 2018; ปิยะชาติ อิศรภักดี,
2562; ชูชยั สมิทธิไกร, 2561; ณัฏฐ์ชดุ า วิจติ รจามรี,
2559; วิทยา จารุพงศ์โสภณ, 2557) โดยผูป้ ระกอบ
การธุรกิจผ่านสื่อสังคม จะต้องมีเครื่องมือส�ำหรับ
วัดความรักในแบรนด์ของผู้บริโภค เพื่อการรักษา
สายสัมพันธ์ ทีด่ ไี ว้ให้ได้
ผู้วิจัย จึงมีความสนใจศึกษาการวัดองค์
ประกอบและตัวบ่งชี้ของความรักในแบรนด์เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการวัดผล และเพื่อท�ำให้ทราบถึง
ปัจจัยที่จะช่วยเสริมสร้างสายสัมพันธ์กับผู้บริโภค
ได้ โดยใช้องค์ประกอบของแนวคิดความรักใน
แบรนด์ของ Mathiou, et.al. (2018) และได้ท�ำการ
ศึกษาเพิม่ เติมจากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ของ
นักวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการศึกษาการ
วัดความรักในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมฯ ซึ่งข้อค้นพบ
ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ขับเคลื่อน แบรนด์ในเชิงความได้เปรียบในการ
แข่งขันที่ช่วยท�ำให้ผู้ประกอบการธุรกิจผ่านสื่อ
สังคมได้เรียนรู้และเข้าใจ มองเห็นโอกาสที่จะน�ำ
ความรักใน แบรนด์ผ่านสื่อสังคมมาใช้ในการวัด
คุณภาพของสายสัมพันธ์ระหว่าง แบรนด์กับผู้
บริโภค เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างสายสัมพันธ์
กับผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีร่ กั ในแบรนด์และ
ซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารของแบรนด์ ผ ่ า นสื่ อ สั ง คม
ซึ่งตัวอย่างขั้นต�่ำที่เหมาะสมกับการวิจัยนี้เท่ากับ
240 ตั วอย่ าง หรือ คิดเป็น 15 เท่าของจ�ำนวน
พารามิเตอร์ (ชัยวิชิต เชียรชนะ, 2558) ซึ่งใช้การ
เลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น
(non-probability sampling) ด้ ว ยวิ ธี ก าร
สุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบโควตา ที่ เ ป็ น ผู ้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร 50% และผู้บริโภคในปริมณฑล
50% ผู้วิจัยจึงได้ด�ำเนินการคัดกรองข้อมูล เพื่อให้
ได้ ต ามจ� ำ นวนโควตา ที่ ก� ำ หนด และเพื่ อ ให้ มี
จ�ำนวนที่มากพอและเป็นตัวแทนที่ดี จึงได้เพิ่ม
ตั ว อย่ า งเป็ น 350 ตั ว อย่ า ง เป็ น ผู ้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร 175 ตัวอย่าง และผู้บริโภคใน
ปริมณฑล 175 ตัวอย่าง ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
จึ ง มี จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 350 ตั ว อย่ า ง หรื อ คิ ด เป็ น
21.88 เท่าของ 16 พารามิเตอร์ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่อยู่ระหว่าง 10-20 เท่าของจ�ำนวน
พารามิเตอร์ ตามแนวคิดของ Hair และคณะ, 2010
(ยุ ท ธ ไกยวรรณ์ , 2557) ทั้ ง นี้ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ดั งกล่ า วนี้ มาจากแบรนด์ 3 กลุ่ม สินค้า ได้แ ก่
เสื้อผ้าและเสื้อยืด 168 ตัวอย่าง, อาหารเสริมและ
อื่นๆ 103 ตัวอย่าง, ลิปสติก ทิ้น และสบู่ออร่า
79 ตัวอย่าง 		
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามออนไลน์ ซึง่ เป็นค�ำถามปลายปิด เป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ ตามแนวคิดของ
ชูศรี วงศ์รตั นะ (2561) โดยเป็นค�ำถามเกีย่ วกับการ
วัดองค์ประกอบของความรักใน แบรนด์ผ่านสื่อ
สั ง คมฯ ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย พั ฒ นาข้ อ ค� ำถามจากแนวคิ ด

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถน�ำมา
สังเคราะห์ได้ 4 องค์ประกอบ รวม 16 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การเป็นแบรนด์ที่แท้จริง
(Brand Authenticity: BA) ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้
ได้แก่ 1) จุดยืนและตัวตนของแบรนด์ (ba11)2)
สาระส�ำคัญของแบรนด์ (ba12) 3) การยึดมั่น
ปฏิบัติตามค�ำมั่นสัญญา (ba13) 4) การมีสัจจะ
รักษาค�ำมัน่ สัญญา (ba14) และ 5) แนวทางในการ
รักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ (ba15)
องค์ประกอบที่ 2 ประสบการณ์และความ
ทรงจ�ำที่ประทับใจ (Impression in Memory: IM)
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ข้อมูลของสินค้า
และบริการที่เป็นประโยชน์(im11) 2) ความทรงจ�ำ
ที่ดีและเป็นไปใน ทิศทางบวก (im12) และ 3) การ
ระลึกได้ถึงประสบการณ์และความทรงจ�ำที่ดีต่อ
แบรนด์ (im13)
องค์ ป ระกอบที่ 3 การเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
รูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle Congruence: LC)
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ความสามารถใน
การสะท้อนภาพและสัมผัสได้ถงึ ตัวตนของผูบ้ ริโภค
(lc11) 2) ความสอดคล้ อ งกั บ การใช้ ชี วิ ต ของ
ผู้บริโภค (lc12) และ 3) การเข้ากันได้เป็นอย่างดี
กับการใช้ชีวิตของผู้บริโภค (lc13)
และองค์ประกอบที่ 4 คือ ความรักในแบรนด์
(Brand Love: BL) ประกอบด้ ว ย 5 ตั ว บ่ ง ชี้
ได้แก่ 1) ความประทับใจที่มีอย่างต่อเนื่อง (bl11)
2) ความพึงพอใจในการช่วยเหลือและแก้ปัญหา
ต่างๆ (bl12) 3) ความภาคภูมิใจที่ได้ใช้สินค้าหรือ
บริการของแบรนด์ (bl13) 4) ความสุขที่ได้รับจาก
แบรนด์ (bl14) และ 5) ความรักทีไ่ ด้รบั จากแบรนด์
เป็นความรู้สึกดีอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน (bl15)
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
(1) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญ
5 ท่าน ซึ่งข้อค�ำถาม 15 ข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง
0.6-1.00 ซึ่งไม่น้อยกว่า 0.50 ถือว่าเป็นค่าความ
เที่ยงตรงที่เหมาะสม สามารถน�ำมาใช้ได้ (ชูศรี
วงศ์รัตนะ, 2561) และมีเพียง 1 ข้อค�ำถามที่มีค่า
IOC เท่ากับ 0.4 ซึ่งผู้วิจัยได้ท�ำการปรับปรุงและ
น�ำไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
30 คน แล้ ว จึ ง น� ำ ไปทดสอบในขั้ น ตอนถั ด ไป
(2) วิเคราะห์เพื่อหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกทั้งหมดของ
ข้ อ ค� ำ ถาม โดยมี ค ่ า อยู ่ ร ะหว่ า ง 0.617-0.835
ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
แสดงว่าข้อค�ำถามมีอำ� นาจจ�ำแนกและคุณภาพสูง
(ชูศรี วงศ์รตั นะ, 2561) (3) วิเคราะห์หาค่าความเชือ่
มั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha
ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.946 และในส่วนรายข้อค�ำถามอยูร่ ะหว่าง
0.941-0.946 ซึง่ ถือว่ามีความน่าเชือ่ ถือ เพราะมีคา่
ไม่ต�่ำกว่า 0.70 (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2561)
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ (1) ผู้วิจัย
เตรียมแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ Google Form
Application (วุฒิ สุขเจริญ, 2561) โดยใช้ค�ำถาม
คัดกรองผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ (ไพโรจน์
บุตรชีวัน และสมชาย เล็กเจริญ, 2562) หากเลือก
ตอบข้ออืน่ ทีไ่ ม่ตรงกับทีไ่ ด้กำ� หนดเงือ่ นไขไว้ ระบบ
จะท�ำการคัดกรองและจบการตอบแบบสอบถาม
ทันที (2) ผลการตอบกลับคืน ได้ทั้งสิ้น 677 คน
ซึง่ เป็นตัวอย่าง 415 คน (ตอบใช่) หรือคิดเป็น 61.2
% ของผลการตอบกลับคืน และผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการ
คั ด กรองข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ไ ด้ ต ามจ� ำ นวนโควต้ า ที่
ก�ำหนด และเพื่อให้มีจ�ำนวนที่มากพอสามารถ
น�ำมาใช้เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร จึงได้เพิ่ม
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ตัวอย่างเป็น 350 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 21.88 เท่า
ของ 16 พารามิเตอร์
การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลเบือ้ งต้น
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จ�ำนวน 350 ตัวอย่าง
โดยด�ำเนินการดังนี้ (1) วิเคราะห์ค่าความเบ้และ
ความโด่งของทั้ง 16 ตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ
พบว่า มีค่าความเบ้ อยู่ระหว่าง -0.29 ถึง -0.64
และค่าความโด่ง อยู่ระหว่าง -0.71 ถึง 0.60 จึงมี
ลักษณะของการแจกแจงข้อมูลทีเ่ ป็นปกติ เนือ่ งจาก
อยู่ระหว่าง ± 1.96 ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ
0.05 (วุฒิ สุขเจริญ,2561) (4) วิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลการวัด ของทั้ง
4 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้ หมด 120 คู่ ทุกคูม่ คี า่
เป็นบวกที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความ
แตกต่างจากศูนย์อย่างนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยมีขนาดของความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง
ถึงสูงมาก โดยอยู่ระหว่าง 0.547-0.811 ซึ่งทุกคู่มี
ค่าไม่เกิน ±0.9 ขึ้นไป (ชัยวิชิต เชียรชนะ, 2558;
สุวิมล ติรกานันท์, 2553) โมเดลนี้จึงไม่มีปัญหา
ตัวแปรสาเหตุในสมการโครงสร้างมีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกันสูง (Multicollinearity) จึงสามารถ
น� ำ ไปวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบต่ อ ไปได้ และ (5)
ตรวจสอบความตรงเชิ ง โครงสร้ า งด้ ว ยวิ ธี ส ถิ ติ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง
เพื่ อ วิ เ คราะห์ โ มเดลโครงสร้ า งพื้ น ฐาน (ยุ ท ธ
ไกยวรรณ์, 2557) พบว่าทุกค่าดัชนีผ่านเกณฑ์
การพิจารณา แสดงว่าโครงสร้างมีความสอดคล้อง
และกลมกลืนดี ดังนั้น โมเดลการวัดองค์ประกอบ
ความรักในแบรนด์ผา่ นสือ่ สังคมฯ จึงมีความเทีย่ งตรง
เชิ ง โครงสร้ า ง (Construct Validity) (สุ วิ ม ล
ติรกานันท์, 2553)
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตใิ ช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบอันดับที่สอง เพื่อวิเคราะห์ลงลึกไปว่า
องค์ ป ระกอบใดของโมเดลการวั ด ความรั ก ใน
แบรนด์ ผ ่ า นสื่ อ สั ง คมที่ พั ฒ นาขึ้ น ด้ ว ยวิ ธี ก าร
วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ ที่ ส องนี้
มีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ใดมีความส�ำคัญมาก
หรือน้อยกว่ากัน (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557) โดยใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์
ข้อมูล

ผลการวิจัย
การวิเคราะห์โมเดลการวัดความรักในแบรนด์
ผ่านสือ่ สังคมของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยื น ยั น อั น ดั บ ที่ ส อง (The second order
confirmatory factor analysis)
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ของโมเดลการวัดความรักในแบรนด์ผา่ นสือ่ สังคมฯ
(ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับทีส่ อง ของโมเดลการวัดความรักในแบรนด์ฯ หลังปรับ
โมเดล (n = 350)
โมเดลการวัดความรัก
ในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมฯ
องค์ประกอบฯ
BA
IM
LC
BL
ตัวบ่ งชีฯ้
1) ba11
2) ba12
3) ba13
4) ba14
5) ba15
6) im11
7) im12
8) im13

ค่า
FactorLoading

ค่า
SE

ค่า
Z-Value

ค่า
R2

0.92***
0.97***
0.92***
0.94***

<--->
0.06
0.06
0.05

<--->
17.29
15.57
17.42

0.88
0.95
0.84
0.85

0.85***
0.84***
0.85***
0.89***
0.83***
0.84***
0.88***
0.85***

<--->
0.04
0.05
0.05
0.05
<--->
0.04
0.05

<--->
19.99
20.44
19.43
19.50
<--->
21.24
20.14

0.72
0.71
0.73
0.79
0.69
0.71
0.77
0.72
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง ของโมเดลการวัดความรักในแบรนด์ฯ
หลังปรับโมเดล (n = 350)
โมเดลการวัดความรัก
ในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมฯ
9) lc11
10) lc12
11) lc13
12) bl11
13) bl12
14) bl13
15) bl14
16) bl15

ค่า
FactorLoading

ค่า
SE

ค่า
Z-Value

ค่า
R2

0.82***
0.87***
0.90***
0.88***
0.87***
0.89***
0.91***
0.83***

<--->
0.05
0.06
<--->
0.05
0.04
0.04
0.04

<--->
18.69
17.46
<--->
19.39
23.16
22.47
20.59

0.68
0.75
0.81
0.77
0.76
0.78
0.83
0.69

*** p < .001 (Z-value > 3.29), <---> = พารามิเตอร์บังคับ
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับทีส่ อง ของโมเดลการวัดความรักใน
แบรนด์ผา่ นสือ่ สังคมฯ พบว่า แต่ละองค์ประกอบมี
ค่าน�้ำหนัก (Standardize Factor Loading) ดังนี้
1) การเป็นแบรนด์ที่แท้จริง (BA) มีค่าน�้ำหนัก
เท่ากับ 0.92 2) ประสบการณ์และความทรงจ�ำ
ที่ประทับใจ (IM) มีค่าน�้ำหนัก เท่ากับ 0.97 3) การ
เป็นส่วนหนึ่งในรูปแบบการใช้ชีวิต (LC) มีค่าน�้ำ
หนัก เท่ากับ 0.92 และ 4) ความรักในแบรนด์ (BL)
มีค่าน�้ำหนัก เท่ากับ 0.94 ทั้งนี้ค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ที่พิจารณาจากค่า R2 อยู่ระหว่าง
0.84-0.95 (84-95%) และทุกองค์ประกอบมีนัย
ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (ค่ า Z–value>3.29) ที่ ร ะดั บ

นัยส�ำคัญทางสถิติ 0.001 แสดงว่าทัง้ 4 องค์ประกอบ
สามารถวัดหรือบ่งบอกได้ถึงความรักในแบรนด์
ผ่านสื่อสังคมฯ ได้
เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ พบว่า มีค่าน�้ำหนัก
อยูร่ ะหว่าง 0.82-0.91 ตามล�ำดับ ทัง้ นีค้ า่ ความเชือ่
มั่น(Reliability) ที่พิจารณาจากค่า R2 อยู่ระหว่าง
0.68-0.83 (68-83%) และทุกตัวบ่งชี้มีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (ค่า Z –value > 3.29) ที่ระดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ 0.001
2. ผลตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่สอง ของโมเดลการวัดความรักในแบรนด์
ผ่ า นสื่ อ สั ง คมฯ กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ พบว่ า
ว่า โมเดลการวิเ คราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ในแบรนด์ ผ่ า นสื่ อ สั ง คม สอ
เมื่ อพิ จ ารณาตั
วบ่งชี ้ พบว่า มี ค่า
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อยู่ ร ะหว่ า ง 0.82-0.91 ตามลํ า ดั บ
square (χ2) = 102.91, df = 8
อันดับที่สองของโมเดลการวัดความรักในแบรนด์
= 0.01, RMSEA = 0.02 ดังตารางที่ 2 และ ภาพที่ 2
วามเชื่อมัผ่า่นนสื(Reliability)
ที่ พิ จารณา
CMIN/df=1.211,
Chi-square
(χ ) = 102.91, df = 85, p= GFI=0.97,
0.090,
่อสังคม สอดคล้องและกลมกลื
นกับข้อมูล
CMIN/df=1.211, GFI=0.97,
เชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square (χ ) = 102.91,
2
อยู่ระหว่
า
ง
0.68-0.83
(68-83%)
CFI=0.99,
Hoelter=
AGFI =0.94,
CFI=0.99, Hoelter=
365, SRMR 365, SR
df = 85, p= 0.090, CMIN/df=1.211, GFI=0.97,
= 0.01, RMSEA = 0.02
AGFI =0.94, CFI=0.99, Hoelter= 365, SRMR
วบ่งชี ม้ ีนัยสําคัญ ทางสถิ ติ (ค่า Z –
RMSEA = 0.02 ดังตารางที่ 2 แ
2

2

Chi-square (χ2) = 102.91, df = 85, p= 0.090, CMIN/df=1.211, GFI=0.97,
AGFI
=0.94, เCFI=0.99,
Hoelter=
= ก0.01,
RMSEA
0.02
ภาพที
่ 2 โมเดลการวิ
คราะห์องค์ประกอบเชิ
งยืนยัน365,
อันดับทีSRMR
่สองความรั
ในแบรนด์
ผ่านสื่อสัง=คมฯ
หลังปรับโมเดลที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองความรักในแบรนด์ผา่
หลังปรับโมเดลที่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
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ตารางที่ 2 ค่าดัชนีของโมเดลการวัดความรักในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมฯ (n = 350)
ดัชนีบ่งชี้ความเหมาะสมพอดี
เกณฑ์
ก่อนปรับ
หลังปรับ
ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square : χ2),
ไม่มีนัยสำ�คัญฯ 239.09, 100  102.91, 85
ค่า dfและค่า P-Value
(p>0.05)
(p=0.00)
(p=0.09)

ค่า CMIN/df
< 2.00
2.39
1.21
3
ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดี (GFI)
> .90
0.92
0.97

ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับ
> .90
0.89
0.94
แก้ไขแล้ว (AGFI)
3
ดั ช นี วั ด ระดั บ ความเหมาะสมพอดี เ ชิ ง
> .90
0.97
0.99
เปรียบเทียบ (CFI)

ดั ช นี ค วามเหมาะสมของขนาดกลุ่ ม
≥ 200
182
365
ตัวอย่าง (Hoelter) ที่ระดับนัยสำ�คัญทาง
สถิติ 0.05
3
ดัชนีรากของกำ�ลังสองเฉลี่ยของเศษในรูป
< .05
0.02
0.01
คะแนนมาตรฐาน (SRMR)

ดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนใน
< .05
0.06
0.02
การประมาณ (RMSEA)

3
3
3
3
3
3

3
3

= ไม่ผ่านเกณฑ์, 3= ผ่านเกณฑ์
จึงสามารถสรุปได้ว่า โมเดลการวัดความ
รักในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมฯ ประกอบด้วย 4 องค์
ประกอบ คือ การเป็นแบรนด์ทแ่ี ท้จริง, ประสบการณ์
และความทรงจ�ำที่ประทับใจ, การเป็นส่วนหนึ่งใน
รูปแบบการใช้ชีวิต และความรักในแบรนด์ ซึ่งมีตัว
บ่งชี้รวม 16 ตัวบ่งชี้ มีค่าน�้ำหนักอยู่เกณฑ์สูงอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ทุกค่า และ
สามารถน�ำไปใช้ในการวัดความรักในแบรนด์ผ่าน
สื่อสังคมฯ ได้

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่สอง ของโมเดลการวัดความรักในแบรนด์
ผ่ า นสื่ อ สั ง คมฯ สามารถน� ำ มาอภิ ป รายได้ ต าม
ล�ำดับ ดังนี้
		 1.1 องค์ประกอบที่มีความส�ำคัญเป็น
อันดับที่ 1 คือ ประสบการณ์และความทรงจ�ำที่
ประทับใจ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่มีค่าน�้ำหนัก
มากทีส่ ดุ ซึง่ เท่ากับ 0.97 และตัวบ่งชีท้ มี่ คี า่ น�ำ้ หนัก
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อยู ่ ใ นระดั บ สู ง ทุ ก ค่ า อยู ่ ร ะหว่ า ง 0.84-0.88
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรุตม์ กุลประสูตร
(2560) ทีพ่ บว่า การมีประสบการณ์เชิงบวกในด้าน
การบริการหลังการขาย เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการวัด
ระดับของประสบการณ์ของลูกค้า รองลงมาคือ
ด้ า นชื่ อ เสี ย ง และด้ า นภาพลั ก ษณ์ แบรนด์
แห่ ง ความสุ ข ตามล� ำ ดั บ และนอกจากนี้ ยั ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
(2559) ที่ ก ล่ า วว่ า องค์ ป ระกอบที่ ส� ำ คั ญ ของ
ประสบการณ์ ลู ก ค้ า มี อ ยู ่ 2 ประการ คื อ 1)
องค์ประกอบด้านลักษณะทางกายภาพ ซึ่งเป็น
สิ่งที่ลูกค้ามองเห็น และ 2) องค์ประกอบจากความ
รูส้ กึ ของลูกค้า โดยลูกค้าจะประเมินและวัดผลจาก
ประสบการณ์ของตนเองว่าเป็นประสบการณ์ทาง
บวกหรือประสบการณ์ทางลบ โดยเปรียบเทียบ
กับความคาดหวังของตนเองที่มีต่อ แบรนด์หรือ
องค์การ ประสบการณ์ที่เหนือกว่าความคาดหวัง
ของลู ก ค้ า จะกลายเป็ น ประสบการณ์ ท างบวก
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความคาดหวังจากลักษณะ
ทางกายภาพ เช่น ประสบการณ์ในอดีตของลูกค้า
ภาพลักษณ์ของสินค้า สินค้า ราคา เป็นต้น
		 1.2 องค์ประกอบทีม่ คี วามส�ำคัญเป็น
อันดับที่ 2 คือ ความรักในแบรนด์ ทั้งนี้เป็นผลมา
จากที่มีค่าน�้ำหนักเท่ากับ 0.94 และตัวบ่งชี้มีค่า
น�้ำหนักอยู่ในระดับสูงทุกค่า ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.880.91 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mathiou, et.al.
(2018) ทีพ่ บว่า โมเดลการวัดปัจจัยความรักทีล่ กู ค้า
มีตอ่ แบรนด์ธรุ กิจโรงแรมหรู มีความสอดคล้องและ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และยังสอดคล้อง
กั บ แนวคิ ด ของ Imbriale (2018) ที่ ก ล่ า วว่ า
เมือ่ กระบวนการของการสร้างแบรนด์และการตลาด
ดิจิทัลที่เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ และยกระดับ

ขึ้นไปสู่ความรัก ซึ่งหลังจากนั้นก็จะก้าวขึ้นไปสู่
ระดั บ ของเซ็ ก ซ์ (ในมุ ม มองของแบรนด์ แ ละ
การตลาดดิจิทัล ในที่นี้หมายถึง สิ่งที่จะขายได้
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ) ดังนั้น นักสร้าง
แบรนด์และนักการตลาดดิจิทัลจึงต้องใช้ความ
สั ม พั น ธ์ ความรั ก เป็ น องค์ ป ระกอบของความ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับความรัก
กั บ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารกั บ อารมณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
ความคิดเกี่ยวกับความต้องการและแรงปรารถนา
ในสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคให้เกิดขึ้นได้
		 1.3 องค์ประกอบทีม่ คี วามส�ำคัญเป็น
อันดับที่ 3 ซึง่ มี 2 องค์ประกอบทีม่ คี า่ น�ำ้ หนักเท่ากัน
ได้แก่ การเป็นแบรนด์ที่แท้จริง และการเป็นส่วน
หนึ่งในรูปแบบการใช้ชีวิต
			 โดยการเป็ น แบรนด์ ที่ แ ท้ จ ริ ง
นั้นอาจเป็นผลมาจากที่มีค่าน�้ำหนักเท่ากับ 0.92
และตั ว บ่ ง ชี้ ที่ มี ค ่ า น�้ ำ หนั ก อยู ่ ใ นระดั บ สู ง ทุ ก ค่ า
ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.83-0.89 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของภทร ภทรภานุ ไชยเชียงของ และนภวรรณ
ตันติเวชกุล (2557) ที่พบว่า การก�ำหนดตัวตน
ของแบรนด์หรือแก่นแท้ของแบรนด์น้ัน เป็นองค์
ประกอบเบื้องหลังที่ส�ำคัญของแบรนด์ ที่เกิดขึ้น
จากแก่นแท้ของแบรนด์และเรื่องราวของ แบรนด์
ประกอบกัน ก็จะท�ำให้การสื่อสารและการสร้าง
สั ม พั น ธ์ ข องแบรนด์ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภคได้ และยั ง
สอดคล้องกับแนวคิดของวิทยา จารุพงศ์โสภณ
(2557) ที่กล่าวว่า แบรนด์ที่แข็งแกร่ง ไม่ได้เป็น
เพียงแค่การตั้งชื่อเท่านั้น แต่ควรต้องใส่ใจในองค์
ประกอบในทุก ๆ ด้านของแบรนด์ และต้องสร้าง
ความโดดเด่ น ให้ แ บรนด์ อ ยู ่ เ สมอ จึ ง จะท� ำ ให้
แบรนด์นั้นแข็งแกร่งและสร้างให้แบรนด์ช่วยสร้าง
การเติบโตให้กับธุรกิจและองค์กรได้
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			 ส่วนการเป็นส่วนหนึ่งในรูปแบบ
การใช้ชีวิตนั้น อาจเป็นผลมาจากที่มีค่าน�้ำหนัก
เท่ากับ 0.92 และตัวบ่งชี้ที่มีค่าน�้ำหนักอยู่ในระดับ
สูงทุกค่า ซึง่ อยูร่ ะหว่าง 0.82-0.90 ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของภทร ภทรภานุ ไชยเชียงของ และ
นภวรรณ ตันติเวชกุล (2557) ทีพ่ บว่า องค์ประกอบ
เพิ่มเติมที่ส�ำคัญของแบรนด์รูปแบบด�ำเนินชีวิต
ได้แก่ แนวทางในการน�ำเสนอแบรนด์ที่วางกรอบ
การน� ำเสนอที่เป็ นรูป ธรรม รวมถึง การน�ำเสนอ
แบรนด์ ผ ่ า นการสื่ อ สารโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ แบบ
บูรณาการ การมีปฏิสัมพันธ์ผ่านพนักงาน และ
ผ่านผลิตภัณฑ์ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ
ชูชัย สมิทธิไกร (2561) ที่กล่าวว่า ค่านิยมและ
วิถชี วี ติ เป็นสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
องค์การธุรกิจจึงต้องศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
กับค่านิยมและวิถีชีวิตเพื่อน�ำไปใช้ในการสร้าง
แบรนด์และท�ำการตลาดดิจิทัล โดยท�ำให้ผู้บริโภค
รั บ รู ้ ว ่ า เป็ น แบรนด์ ส� ำ หรั บ วิ ถี ชี วิ ต ของผู ้ บ ริ โ ภค
ที่แต่ละคนต่างมีวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของตน
ซึ่งท�ำให้ผู้บริโภคได้สามารถแสดงเอกลักษณ์ของ
ตนออกมาโดยผ่านแบรนด์นั้นนั่นเอง
2. ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบของ
โมเดลการวัดความรักในแบรนด์ผ่านสื่อสังคมฯ
ที่บ่งชีให้เห็นว่า โมเดลการวัดความรักใน แบรนด์ฯ
มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมพอดีกับ
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ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์นสี้ อดคล้องกับ
แนวคิดของปิยะชาติ อิศรภักดี (2562) ที่กล่าวว่า
ในยุคดิจิทัลนี้ การตรวจวัดสมรรถนะในการด�ำเนิน
ธุรกิจกับสมรรถนะของแบรนด์ในการสร้างการมี
ส่วนร่วมนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น เพราะศักยภาพทางธุรกิจและศักยภาพของ
แบรนด์เกีย่ วข้องกับความสามารถในการสร้างการ
มีส่วนร่วมของผู้บริโภค ซึ่งน�ำไปสู่คุณค่าเฉพาะ
ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ เมื่อสามารถวัดและประเมิน
ศักยภาพ รวมถึงสมรรถนะของแบรนด์ได้ดมี ากเท่า
ไหร่ก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นศักยภาพและโอกาสเติบโต
ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคต
ได้มากขึ้นเท่านั้น
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจัย องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ของโมเดลการวัดความรักในแบรนด์ผา่ นสือ่ สังคมฯ
ที่พัฒนาขึ้นนี้ มีเอกสารและงานวิจัยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รองรับ และมีความสอดคล้องและกลมกลืนกับ
ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ เ ป็ น อย่ า งดี โดยมี น�้ ำ หนั ก
องค์ประกอบมาตรฐานขององค์ประกอบ และตัวบ่งชี้
ที่อยู่ในเกณฑ์สูงทุกค่า ผู้ประกอบการธุรกิจผ่าน
สื่อสังคมจึงสามารถน�ำองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
จากการศึกษาในครัง้ นี้ ไปใช้เป็นเครือ่ งมือวัดความ
รักในแบรนด์ผา่ นสือ่ สังคมของผูบ้ ริโภคได้
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