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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างคุณค่าของตราสินค้ากับแนวโน้มพฤติกรรม

การซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรมและเพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรม โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มี
อายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มที่จะซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรมซ้ า และแนะน าหรือชักชวนผู้อื่นซื้อ
แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้มที่จะซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรม
ซ้ าแตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกัน มีแนวโน้มที่จะซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยีห่้อพีซออฟมายด์ในอินสตา
แกรมซ้ าแตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวนผู้อื่นซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟ
มายด์ในอินสตาแกรมแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่า การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ด้านการตระหนักถึงตราสินค้า ด้านความ
เช่ือมโยงต่อตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพของสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรม ด้านแนวโน้มที่จะซื้อซ้ า และด้านแนวโน้มที่จะ
แนะน าหรือชักชวนผู้อื่น 

 
ค าส าคัญ: การรับรูคุ้ณคา่ตราสินค้า แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ อินสตาแกรม 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study are to examine the relationship between brand equity and 
consumer purchasing behavior trends in terms of apparel by Piece of Mind on Instagram. 
Questionnaire was used as the tool to collect data from 400 respondents. Percentage, mean, 
standard deviation, One-way ANOVA, and the Pearson correlation coefficient were utilized for 
statistical analysis and interpretation of data. The outcome of the study revealed that repurchasing 
and recommending the products to other people and consumer repurchasing behavior trends of 
apparel by Piece of Mind on Instagram varied according to different age ranges. Different educational 
levels tended to affect consumer repurchasing behavior trends of apparel by Piece of Mind on 
Instagram significantly. Those with different income levels had different consumer repurchasing 
behavior trends related to apparel by Piece of Mind on Instagram. In terms of consumer repurchasing 
behavior and recommending the products to other people, differences in occupations showed 
different trends. Moreover, brand equity regarding brand recognition, brand association, perceived 
brand quality, and brand loyalty was positively correlated with consumer purchasing behavior trends 
related to apparel by Piece of Mind on Instagram in terms of repurchasing and recommending the 
products to other people. 

 
Keywords: Brand Equity, Consumer Purchasing Behavior Trends, Instagram 
 

บทน า 
การค้าขายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกกันว่าพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ในปัจจุบัน เข้ามา

มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการซื้อขายเป็นอย่างมาก เจ้าของธุรกิจที่มีสินค้าหรือบริการต่างปรับตัวเพื่อน าสินค้า
หรือบริการเหล่านั้นเข้ามาสู่ช่องทางการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีการต่าง ๆ อีกทั้งโทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน
หรือท่ีเรียกกันว่าสมาร์ทโฟน (Smartphone) สามารถเข้าถึงการค้าขายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตได้มีประสิทธิภาพไม่ต่าง
จากคอมพิวเตอร์ ท าให้เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งการที่เจ้าของธุรกิจสามารถสร้างหน้าร้าน
บนอินเทอร์เน็ตของตนเองได้อย่างน่าสนใจก็จะส่งผลต่อการติดสินใจของลูกค้าอีกด้วย 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคคนไทยที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน โดยตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมามีการเติบโตไม่ต่ ากว่า 10% ในทุก ๆ ปีและมีการ
ประเมินว่าภายในปี 2565 การซื้อขายผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะขยายตวัประมาณ 22% โดยแพลตฟอร์ม Facebook 
และ Instagram เป็นแพลตฟอร์มที่คนไทยใช้ซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตเยอะที่สุดเนื่องจากสามารถท าได้โดยง่าย สามารถ
พูดคุยกับผู้ขายได้โดยตรง และอ านาจต่อรองของลูกค้ามีมากกว่า (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2563)  

ในตลาดเสื้อผ้าออนไลน์ลูกค้าเริ่มให้ความส าคัญกับการเลือกตราสินค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ลูกค้าไม่มีความ
ภักดีในตราสินค้ามากนักเพราะสินค้ามีความคล้ายคลึงกัน และผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็นิยมเลือกซื้อเสื้อผ้าในห้างสรรพสินค้า 
และให้ค่าความส าคัญกับแบรนด์ในห้างมากกว่า แต่ในปัจจุบันด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง ท าให้ตลาดการซื้อขายเสื้อผ้า
เปลี่ยนไป ร้านค้าในสื่อออนไลน์เริ่มขยายตัวขึ้น รวมไปถึงร้านเสื้อผ้าต่าง ๆ เริ่มให้ความส าคัญกับการสร้างคุณค่าของตรา
สินค้าอย่างมาก เพื่อให้แบรนด์ของตัวเองเป็นที่จดจ า และมีภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากร้านค้าที่ขายเสื้อผ้าทั่ว ๆ ไปในสื่อ
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ออนไลน์ แต่ละแบรนด์จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อท าให้ลูกค้าไม่เปลี่ยนใจไปแบรนด์อื่น ๆ 
รวมถึงการพัฒนาตราสินค้าก็มีความส าคัญเพราะตราสินค้าเป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้แยกแยะสินค้า เช่น การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับตราสินค้าจะท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้คุณค่าของตราสินค้าได้ดียิ่งขึ้นหรือการปรับภาพลักษณ์ตราสินค้าเพื่อให้
ลูกค้าเกิดความรู้สึกแปลกใหม่ เมื่อตราสินค้าสามารถสร้างความจดจ า และครองใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องย่อมส่งผลถึง
ยอดขายที่เพิ่มข้ึน และการเติบโตของแบรนด์ 

แบรนด์พีซออฟมายด์เริ่มได้รับความนิยมจากการที่มีผู้ติดตามผ่านทางอินสตราแกรมเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 1 
สิงหาคม 2563 เป็นจ านวน 17,000 คน ประกอบกับเวลาที่มีการจัดงาน กิจกรรมต่าง ๆ ผู้คนเริ่มให้การตอบรับและ
บริษัทผู้ดูแลการจัดงานได้มีการติดต่อทางแบรนด์ให้เข้าร่วมการจัดงานหรือกิจกรรม  

ธุรกิจร้านประเภท Multi brand store เป็นช่องทางการค้าขายที่ก าลังได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นการ เปิด
โอกาสให้แบรนด์ขนาดเล็กที่เริ่มได้รับความนิยมได้มีพื้นที่จัดแสดงสินค้าและวางขายสินค้า โดยไม่ต้อง ลงทุนเป็นจ านวน
มาก โดยร้านประเภท Multi brand store จะมีการคัดเลือกร้านท่ีผู้คนให้ความสนใจและ ติดต่อร้านดังกล่าวเพื่อเสนอให้
เช่าพื้นที่  ซึ่งทางแบรนด์พีซออฟมายด์ได้รับการติดต่อให้น าสินค้าไปจั ดแสดง และวางขายตามจุดต่าง ๆ เช่น 
ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร สยามสแควร์ เป็นต้น ซึ่งกล่าวได้ว่าแบรนด์พีซออฟมายด์เริ่มได้รับความสนใจจากท้ัง
ผู้บริโภคและบริษัทท่ีดูแลพื้นที่หรือการจัดงาน แม้จะได้รับความนิยมแต่จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าหรือโควิด 19 ท าให้
มีผู้คนเริ่มหันมาสนใจการค้าขายสินค้าออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทเสื้อผ้าที่ถือว่ามีความนิยมอันดับ 1 และ
มียอดขายสูงสุดคิด เป็น 24% ของยอดขายสินค้าทุกประเภท (กรุงเทพธุรกิจ, 2563) จนเกิดเป็นแบรนด์ต่าง ๆ มากมาย 
ท าให้ทางแบรนด์พีซออฟมายด์มีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น แบรนด์พีซออฟมายด์จึงต้องเตรียมการรับมือเพื่อปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ หากผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับการสร้างการรับรู้คุณค่าตราสินค้าจะท าให้
ผู้บริโภครู้จักตราสินค้าและรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้ามากยิ่งขึ้น สิ่งที่ตามมาหากผู้บริโภคเกิดความประทับใจคือความ
ผูกพันระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภค ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค ก็จะเกิดเป็นความภักดีต่อ        
ตราสินค้า 

จากท่ีได้กล่าวมาท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างคุณค่าของตราสินค้า
กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรม โดยผลจากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย                
จะสามารถน ามาประกอบการปรับปรุง วิเคราะห์และพัฒนา สินค้าและบริการเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างยอดขาย
ให้กับเสื้อผ้ายี่ห้อพีซออฟมายด์และเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ สามารถน าข้อมูลมาเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ยที่มีผล

ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรม 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างคุณค่าของตราสินค้า ได้แก่  การตระหนักถึงตราสินค้า               

ความเช่ือมโยงต่อตราสินค้า การรับรู้คุณภาพของสินค้า ความภักดีต่อตราสินค้า กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ า
ออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรม 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้บริโภคทีมีลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ ที่

แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรมที่ต่างกัน  
2. การรับรู้คุณค่าตราสินค้าประกอบด้วย การตระหนักถึงตราสินค้า ความเช่ือมโยงต่อตราสินค้า การรับรู้

คุณภาพของสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อ             
พีซออฟมายด์ในอินสตาแกรม 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน (2557) พจนานุกรมศัพท์
ประชากรศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายว่า ประชากร (Population) ในทางสถิติศาสตร์ หมายถึง จ านวนรวม
ทั้งหมดของคนสัตว์หรือสิ่งของ ท่ีต้องการศึกษา แต่ในทางประชากรศาสตร์ ประชากร หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีอยู่ ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง หรือในสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง ซึ่งอาจมีนิยามแตกต่างกันไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ยัง
อาจใช้หมายถึงกลุ่มย่อยภายในประชากรทั้งหมดเช่น ประชากรหญิง ประชากรวัยแรงงาน ประชากรนักเรียน ขนาด และ
โครงสร้างของประชากรถูกก าหนดโดยการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจ านวนคนกลุ่มต่าง ๆ ในประชากรนั้น โดยผ่านการเกิด 
การตาย และการย้ายถิ่น 

Schiffman (2010) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ 
การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา และเช้ือชาติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะใช้เป็นลักษณะ
พื้นฐานที่นักการตลาดมักจะน ามาพิจารณาส าหรับการแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) โดยน ามาเช่ือมโยงกับ
ความต้องการความชอบ และอัตราการใช้สินค้าของผู้บริโภค 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ในตราสินค้า Aaker (1991) ได้แบ่งการสร้างคุณค่าตรา สินค้าออกเป็น          
4 มิติได้แก่ความตระหนักถึงตราสินค้า (Awareness) การรับรู้คุณภาพ (Perceive quality) การเช่ือมโยงตราสินค้า 
(Association) และความภักดีต่อตราสินค้า (Loyalty) 

Washburn และ Plank (2002) ต่างก็ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของ Aaker (1991) โดยได้กล่าวถึงมุมมอง         
ของทั้ง 4 ด้านไว้ดังน้ี 

1. ความตระหนักถึงตราสินค้า (Awareness)  หมายถึง การที่ผู้บริโภคมีความสามารถในการจดจ าที่เกิดจาก
ความส านึกได้โดยตนเองซึ่งสิ่งที่จดจ าได้นั้นจะมีทั้งช่ือและตราสัญลักษณ์ยี่ห้อของสินค้า และการบริการประเภทใด
ประเภทหนึ่งได้ Keller (1993) โดยทั่วไปผู้บริโภคจะเริ่มต้นจากการที่ไม่รู้จักตราสินค้านั้น ๆ จนกระทั่งผู้ขายท าการ
สื่อสารไปสู่ผู้บริโภค ผู้บริโภคจึงเริ่มรู้จักและเมื่อได้ยินหรือพบเห็นช่ือและตราสัญลักษณ์ยี่ห้อของสินค้านั้นบ่อย ๆ 
ผู้บริโภคก็จะเริ่มมีการจดจ า และจ าได้เป็นช่ือล าดับแรกในที่สุด โดยล าดับของการรับรู้นั้นมักเริ่มจากการที่รู้จักตราสินค้า 
หลังจากนั้นจึงเริ่มจ าได้และจะจ าได้เป็นช่ือแรกในท่ีสุด (Ritson & Sochacki, 2003) 

2. การรับรู้คุณภาพ (Perceive Quality) การรับรู้คุณภาพของสินค้า หมายถึง การที่ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงคุณภาพ
ของสินค้าหรือบริการนั้น แล้วเกิดความพึงพอใจและประทับใจในสินค้าหรือบริการนั้น ๆ โดยจะเกิดความรู้สึกถึงความ
ซาบซึ้ง (Appreciation) โดยความพึงพอใจของผู้บริโภคนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสินค้าหรือบริการเป็นไปตามความคาดหวัง
ที่อยากจะได้รับของผู้บริโภค และส่วนความซาบซึ่งนั้นจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้บริโภคได้รับสินค้าหรือบริการเหนือความ
คาดหวังท่ีตั้งไว้เมื่อเกิดความซาบซึ้งแล้วผูบ้ริโภคยอ่มท่ีจะให้ความส าคัญกับสินคา้หรือบรกิารของยี่ห้อนั้น ๆ อย่างแน่นอน 
การสร้างตราสินค้าไม่เพียงแต่จะต้องมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักในทางที่ดีแล้วอีกทั้งยังต้องให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้า
อีกด้วย จึงจะสามารถท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและมีความตั้งใจที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้น โดยผู้บริโภคนั้นยังมี
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แนวคิดที่จะจ่ายมูลค่าราคาส่วนเพิ่มให้กับสินค้าที่พวกเค้าเคยมีประสบการณ์การใช้มาก่อนเพิ่ มขี้นอีกด้วย หากใช้แล้ว
สินค้านั้นมีคุณภาพที่ดีตรงกับความคาดหวังที่ตั้งไว้และยังมีราคาที่คุ้มค่ากับเงินท่ีจะเสียไป และผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าที่
ลูกค้าคิดว่ามีคุณภาพสูงนั้นมีแนวโน้มที่จะได้ก าไรสูงขี้นตามไปด้วย (Buzzell & Gale, 1987) 

3. ความเช่ือมโยงตราสินค้า (Association) หรือการรับรู้ถึงตัวตนของตราสินค้า (Brand Identity) คือ การที่
สร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์ เช่น คุณลักษณะ คุณสมบัติหรือคุณประโยชน์แล้วเช่ือมโยงสิ่งนั้นให้ผู้บริโภครับรู้ว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ประเภทใด เช่น น าเอาคุณลักษณะของสินค้ามาเป็นปัจจัยในการก าหนดจุดยืนของผลิตภัณฑ์น าเอาราคาสินค้า
หรือบริการของบริษัทที่ได้เปรียบกว่าคู่แข่งขันโดยทั่วไป น าเอาลูกค้าหรือผู้ใช้เป็นตัวตั้ง และน าเอาแหล่งผลิตของสินค้า
มาก าหนดต าแหน่งของสินค้า การก าหนดต าแหน่งนี้จะเหมาะสมกับสินค้าท่ีมาจากประเทศน้ัน หรือแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียง 
และเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ท้ังนี้เมื่อมีการเช่ือมโยงแล้วนั้น จะท าให้ผู้บริโภคเกิดภาพลักษณ์ ( Image) 
ของผลิตภัณฑ์รับรู้ถึงจุดยนื (Brand Position) ของผลิตภัณฑ์นั้น อาจกล่าวได้ว่าการสร้างปัจจัยเช่ือมโยงกับตราสินค้าสิน
คือการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์นั่นเอง ดังนั้น 

4. ความภักดีต่อตราสินค้า (Loyalty) จากมุมมองของ Keller (1993) มองว่า ความภักดีต่อตราสินค้าเป็นผล
จากการสร้างตราสินค้า ในขณะที่ Aaker (1991) มองว่ามุมมองด้านความภักดีส าคัญเป็นอันดับแรกในการสร้างตรา
สินค้า และ Aaker (1991) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) คือ ความเหนียวแน่นของ
ผู้บริโภคต่อตราสนิค้าซึ่งมีผลตอ่การซื้อสนิคานั้นซ้ า ถ้ามีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าสูงจะเรียกได้ว่า มีทัศนคติที่ดีต่อตรา
สินค้า ท าให้ตราสินค้าขององค์กรนั้นมีคุณค่าและมีความหมายเชิงบวกในสายตาของผู้บริโภค (ผู้ซื้อ) โดยการวัดความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้านั้น Aaker (1991) สามารถแบ่งได้เป็น 1) การวัดเชิงพฤติกรรม (Behavioral Measurement) 
โดยพิจารณาจากรูปแบบการซื้อซ้ า วัดจ านวนร้อยละของการซื้อ หรือวัดจากจ านวนตราสินค้าที่ซื้อ 2) การวัดจ านวนเงิน
ที่ผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายเพื่อตราสินค้า (Price Premium) โดยการใช้จ านวนเงินในการเปรียบเทียบระหว่างแต่ละราคา
สินค้า 3) การวัดอารมณ์และความรู้สึก ประกอบด้วย 4 ระดับ ได้แก่ ต้นทุนในการเปลี่ยนตราสินค้า ระดับความพึงพอใจ 
ความช่ืนชอบที่มีต่อตราสินค้า และความผูกพัน  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง แนวโน้มในการ
ตอบสนองหรือการกระท าที่บุคคลได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ท้ังภายใน และภายนอกต่อความต้องการของแต่ละ
บุคคล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์การตลาดจึงขึ้นอยู่บนรากฐานการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมผู้บริโภคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต (เสรี วงษ์มณฑา, 2542) 

ข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ แบรนด์พีซออฟมายด์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 โดยคุณ
ชัญญา วิชญเมธากุล และคุณอุรชา วิชญเมธากุล ซึ่งแบรนด์พีซออฟมายด์ เป็นแบรนด์ที่จ าหน่ายเสื้อผ้าส าหรับผู้หญิง ซึ่ง
มีหลายประเภท การออกแบบมีความแตกต่างกันตามคอลเลคช่ัน แต่ยังคงมีแนวคิดเดียวกันคือจะเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่
สบาย เรียบง่าย แต่มีรายละเอียดที่น่าสนใจจากการออกแบบ และเนื้อผ้าที่เลือกให้เข้ากับแบบและการใช้งาน หากเลือก
เสื้อผ้าที่เหมาะสมก็จะท าให้เกิดความมั่นใจ และด้วยแนวคิดของแบรนด์ ท าให้การจับคู่เสื้อผ้าไม่ใช่เรื่องยากและมีการ
ออกแบบที่เน้นไปในรูปแบบที่มีความเป็นผู้หญิงน่ารัก สามารถสวมใส่ได้ทุกวัน แม้จะใส่ไปท างาน และจะมีออกเสื้อผ้า
เป็นคอลเลคช่ันซึ่งใน 1 ปีจะออกไม่เกิน 6 ครั้ง โดยในภายหลังแบรนด์ได้ปรับโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมีเสื้อผ้าที่
น าเข้ามาจากจีนเพิ่มด้วย แต่เป็นเสื้อผ้าที่ได้คัดสรรค์มาแล้วในรูปแบบเดิมของร้าน และยังเน้นที่คุณภาพเหมือนเช่นเคย 
โดยมีเป้าหมายเพื่อจะท าให้ราคาขายมีค่าเฉลี่ยที่ต่ าลง เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้แบรนด์พีซออฟมายด์เริ่ม
รู้จักเป็นวงกว้างมากขึ้นในร้าน Top Instagram brands ที่มีผู้ติดตามในอินสตาแกรม ณ เดือน มิถุนายน 2563 เป็น
จ านวน 16,000 คน  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย  ประชากรที่ ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่ติดตามอินสตราแกรมของสินค้ายี่ห้อ              

พีซออฟมายด์ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่ติดตามอินสตราแกรมของสินค้ายี่ห้อพีซออฟมายด์ โดยผู้วิจัยได้ก าหนด

ขนาดตัวอย่างโดยใช้วิธีของ Cochran (1977) เนื่องจากไม่ทราบจ านวนของประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรของ Cochran (1977) โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ดังนั้น จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 385 คน ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาที่จะส ารองการเก็บข้อมูล โดยจะเก็บ
ข้อมูลทั้งหมดจ านวน 400 คน  

การสุ่มตัวอย่างจากท้ังหมด 400 คน โดยมีขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกจาก ผู้ที่เลือกติดตาม

สินค้ายี่ห้อพีซออฟมายด์ผ่านช่องทางอินสตราแกรม 
ขั้นตอนที่ 2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience sampling) โดยผู้วิจัยจะท า

การตั้งกระทู้ของแบบสอบถามไว้ในอินสตาแกรมของร้านพีซออฟมายด์ แล้วตั้งหัวข้อขอความร่วมมือในการเก็บ
แบบสอบถามจากลูกค้า 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือและขั้นตอนในการสร้าง

เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) รวมถึงได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้วิจัย ทางผู้วิจัยได้
แบ่งข้อมูลลักษณะและข้อค าถามในแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที ่1 แบบสอบถามด้านลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มีค าถามให้เลือกตอบหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice 
Question) จ านวน 4 ข้อ 

ส่วนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อ พีซออฟมายด์  ได้แก่            
ความตระหนักถึงตราสินค้า การรับรู้คุณภาพ การเช่ือมโยงตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้า เป็นมาตรวัดแบบ 
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) และมีลักษณะค าถามแบบ Likert Scale แบ่งเป็น 5 ระดับ จ านวน 13 ข้อ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์  ได้แก่ 
แนวโน้มที่จะซื้อซ้ า และแนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวนให้คนรู้จักซื้อ เป็นมาตรวัดแบบอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) 
และมีลักษณะค าถามแบบ Likert Scale แบ่งเป็น 5 ระดับ จ านวน 2 ข้อ 

การตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความเที่ยงตรง โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้องด้านเนื้อหา และปรับปรุงโครงสร้างของแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย และการ
ทดสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้จ านวน 30 
คน เพื่อทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามก่อนน าไปใช้เก็บข้อมูลจริง โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ  
ครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบสอบถามการรับรู้คุณค่าตราสินค้าเสื้อผ้า
ออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรม มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.972 และแบบสอบถามแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรม มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.769 ซึ่งสูงกว่า 0.70 จึงถือว่าแบบสอบถาม
มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้จริงได้ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การก าหนดข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ที่ซื้อ

หรือเคยซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรม ตามที่ได้จากขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าจากเอกสาร บทความทางวิชาการ วารสาร 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนสิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ต่าง ๆ เพื่อประกอบการสร้าง
แบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) จัดหมวดหมู่เพื่อทราบลักษณะ ได้แก่  

1.1 วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรทั่วไป  ใช้การแจกแจงความถี่  (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

1.2 วิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้คุณค่าตราสินค้า และแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟ
มายด์ ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีทางสถิติ 
2.1 สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Anova) ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร ์ด้านอายุ ด้านระดับ
การศึกษา ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และด้านอาชีพ ที่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้ อพีซออฟ
มายด์ในอินสตาแกรม ในกรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน  

2.2 ใช้ค่า Brown – Forsthe (  ) ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 

กลุ่มขึ้นไป กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน 
2.3 สถิติวิเคราะห์สหสมัพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว

ที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2 คือ การสร้างคุณค่าของตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม
การซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรม  

 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างคุณค่าของตราสินค้ากับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า

ออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากร 
การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 25-34 ปี จ านวน 

189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 มีระดับการศึกษา คือ ปริญญาตรี จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 มีรายได้เฉลี่ย         
ต่อเดือน คือ 25,001-35,000 บาท จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 และเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน              
137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3  

การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้คุณค่าตราสินค้าเสื้อผ้ายี่ห้อพีซออฟมายด์ 
การรับรู้คุณค่าตราสินค้าเสื้อผ้ายี่ห้อพีซออฟมายด์  โดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 อยู่ ในระดับมาก              

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับด้านการตระหนักถึงตราสินค้า และด้านการรับรู้
คุณภาพของสินค้ามากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความภักดีต่อตราสินค้า             
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 อยู่ในระดับมาก และด้านความเช่ือมโยงต่อตราสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ 
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ายี่ห้อพีซออฟมายด์  โดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 อยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับด้านแนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวนให้คนรู้จักซื้อ
เสื้อผ้าแบรนด์พีซออฟมายด์มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 อยู่ในระดับมาก และด้านแนวโน้มที่จะซื้อเสื้อผ้าแบรนด์
พีซออฟมายด์ซ้ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 อยู่ในระดับมาก 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

และอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรมที่ต่างกัน  
สมมติฐานที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์          

ในอินสตาแกรมที่ต่างกัน 
แนวโน้มที่จะซื้อซ้ า มีค่า Sig. เท่ากับ .009 ซึ่งน้อยกว่า .01 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มที่จะซื้อเสื้อผ้าแบรนด์พีซออฟมายด์ซ้ า     
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 

แนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวนผู้อื่น มีค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า .01 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวนผู้อื่น
ซื้อเสื้อผ้าแบรนด์พีซออฟมายด์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อ            
พีซออฟมายด์ในอินสตาแกรมที่ต่างกัน 

แนวโน้มที่จะซื้อซ้ า มีค่า Sig. เท่ากับ .029 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้มที่จะซื้อเสื้อผ้าแบรนด์พีซออฟมายด์
ซ้ าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 

แนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวนผู้อื่น มีค่า Sig. เท่ากับ .346 ซึ่งมากกว่า .05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้มที่จะแนะน าหรือ
ชักชวนผู้อื่นซื้อเสื้อผ้าแบรนด์พีซออฟมายด์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพี
ซออฟมายด์ในอินสตาแกรมที่ต่างกัน 

แนวโน้มที่จะซื้อซ้ า มีค่า Sig. เท่ากับ .031 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  แตกต่างกัน มีแนวโน้มที่จะซื้อเสื้อผ้าแบรนด์              
พีซออฟมายด์ซ้ าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 

แนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวนผู้อื่น มีค่า Sig. เท่ากับ .079 ซึ่งมากกว่า .05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มที่จะแนะน า
หรือชักชวนผู้อื่นซื้อเสื้อผ้าแบรนด์พีซออฟมายด์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่  1.4 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติ กรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อ              
พีซออฟมายด์ในอินสตาแกรมที่ต่างกัน 
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แนวโน้มที่จะซื้อซ้ า มีค่า Sig. เท่ากับ .055 ซึ่งมากกว่า .05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มที่จะซื้ อเสื้อผ้าแบรนด์พีซออฟมายด์ซ้ า            
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

แนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวนผู้อื่น มีค่า Sig. เท่ากับ .013 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวน
ผู้อื่นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 2 การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย การตระหนักถึงตราสินค้า ความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า 
การรับรู้คุณภาพของสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อ
พีซออฟมายด์ในอินสตาแกรม 

(1)  ด้านการตระหนักถึงตราสินค้า  
ด้านการตระหนักถึงตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อ                 

พีซออฟมายด์ในอินสตาแกรม ด้านแนวโน้มที่จะซื้อซ้ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .546 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย  

ด้านการตระหนักถึงตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อ                  
พีซออฟมายด์ในอินสตาแกรม ด้านแนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวนผู้อื่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .542 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 

(2)  ด้านความเช่ือมโยงต่อตราสินค้า  
ด้านความเช่ือมโยงต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อ                  

พีซออฟมายด์ในอินสตาแกรม ด้านแนวโน้มที่จะซื้อซ้ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .311 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย  

ด้านความเช่ือมโยงต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อ                 
พีซออฟมายด์ในอินสตาแกรม ด้านแนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวนผู้อื่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .296 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 

(3)  ด้านการรับรู้คุณภาพของสินค้า  
ด้านการรับรู้คุณภาพของสินค้า มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟ

มายด์ในอินสตาแกรม ด้านแนวโน้มที่จะซื้อซ้ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .336 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย  

ด้านการรับรู้คุณภาพของสินค้า มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟ
มายด์ในอินสตาแกรม ด้านแนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวนผู้อื่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .351 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 

(4)  ด้านความภักดีต่อตราสินค้า 
ด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟ

มายด์ในอินสตาแกรม ด้านแนวโน้มที่จะซื้อซ้ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .308 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย  

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟ
มายด์ในอินสตาแกรม ด้านแนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวนผู้อื่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .331 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 
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สรุปและอภิปรายผล 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

และอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรมที่ต่างกัน  
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มที่จะซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรมซ้ า และ

แนะน าหรือชักชวนผู้อื่นซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรมแตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 15-24 ปี 
25-34 ปี และ 35-44 ปี มีแนวโน้มที่จะซื้อเสื้อผ้าแบรนด์พีซออฟมายด์ซ้ า แตกต่างเป็นรายคู่กับผู้บริโภคที่มีอายุ 45 ปีขึ้น
ไป และผู้บริโภคที่มีอายุ 15-24 ปี 25-34 ปี และ 35-44 ปี มีแนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวนผู้อื่นซื้อเสื้อผ้าแบรนด์พี
ซออฟมายด์ แตกต่างเป็นรายคู่กับผู้บริโภคที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป อาจเนือ่งมาจากผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันจะมีการเลือก
ซื้อเสื้อผ้าในรูปแบบที่เหมาะสมกับช่วงอายุของตนเอง หรือเลือกซื้อตามความนิยมในขณะนั้น ๆ ของในแต่ละวัย ซึ่ง
เสื้อผ้ายี่ห้อพีซออฟมายด์ก็จะมีเสื้อผ้าหลากหลายรูปแบบส าหรับผู้บริโภคทุกวัย แต่โดยส่วนมากแล้ว จะเป็นเสื้อผ้ า
ส าหรับวัยท างาน หรือวัยในช่วงอายุ 25-34 ปี และ 35-44 ปี ท่ีจะมีรูปแบบให้เลือกมากกว่าวัยอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มที่จะซื้อซ้ า และแนะน าหรือชักชวนผู้อื่นซื้อแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กิติทัศน์ ทัศกุณีย์ (2559) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อชุดช้ันในวาโก้ซ้ าของผู้หญิงที่มาใช้
บริการในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า อายุท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อชุด
ช้ันในวาโก้ของผู้หญิงที่มาใช้บริการในห้างสรรพสินค้าซ้ าที่แตกต่างกัน และมีแนวโน้มพฤติกรรมการบอกต่อในการซื้อชุด
ช้ันในวาโก้ของผู้หญิงท่ีมาใช้บริการในห้างสรรพสินค้าแตกต่างกัน 

ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้มที่จะซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรมซ้ า
แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มแีนวโน้มที่จะซื้อเสื้อผ้าแบรนด์พีซออฟมายด์ซ้ า แตกต่าง
เป็นรายคู่กับผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตร ีและผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีแนวโน้มที่จะซื้อ
เสื้อผ้าแบรนด์พีซออฟมายด์ซ้ า แตกต่างเป็นรายคู่กับผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อาจเนื่องมาจาก
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาเดียวกันก็จะมีการซื้อซ้ าที่คล้ายคลึงกัน เพราะเป็นการให้ความสนใจในรูปแบบการแต่งกาย           
ที่คล้าย ๆ กัน ประกอบกับระดับการศึกษาจะมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอายุและวัย จึงส่งผลให้ ผู้บริโภคที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้มที่จะซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรมซ้ าแตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิมล ลิ้มสุวรรณศิลป์ (2554) ศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้า และการรับรู้เกี่ยวกับความคุ้มค่าที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางต่างประเทศของผู้บริโภค หญิงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า               
ผู้หญิงไทยท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางต่างประเทศซ้ าแตกต่างกัน 

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มที่จะซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ใน                   
อินสตาแกรมซ้ าแตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีแนวโน้มที่จะซื้อ
เสื้อผ้าแบรนด์พีซออฟมายด์ซ้ า แตกต่างเป็นรายคู่กับผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001– 45,000 บาท ผู้บริโภคที่
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 45,001 บาท ข้ึนไป และผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001– 35,000 บาท มีแนวโน้ม
ที่จะซื้อเสื้อผ้าแบรนด์พีซออฟมายด์ซ้ า แตกต่างเป็นรายคู่กับผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 45,001 บาท ข้ึนไป 
อาจเนื่องมาจากผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีก าลังในการซื้อแตกต่างกัน จึงท าให้แนวโน้มที่จะซื้อซ้ า
นั้นมีความแตกต่างกัน โดยผู้ที่มีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมาก ก็จะมีแนวโน้มที่จะซื้อซ้ ามากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุจรรยา น้ าทองค า (2558) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคทาง
สื่อออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในเรื่อง
ของการซื้อซ้ ามีความแตกต่างกัน 
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ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวนผู้อื่นซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์            
ในอินสตาแกรมแตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีแนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวนผู้อื่น
ซื้อเสื้อผ้าแบรนด์พีซออฟมายด์ แตกต่างเป็นรายคู่กับผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
ผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีแนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวนผู้อื่นซื้อเสื้อผ้าแบรนด์                
พีซออฟมายด์ แตกต่างเป็นรายคู่กับผู้บริโภคที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว อาจเนื่องมาจากผู้บริโภคในแต่ละอาชีพจะมีการแต่ง
กายส าหรับแต่ละสถานที่ท างานแตกต่างกัน รวมถึงรสนิยมและสภาพแวดล้อมทางสังคมของที่ท างานในแต่ละอาชีพจะมี
ความแตกต่างกัน ผู้บริโภคจึงมีแนวโน้มในการซื้อซ้ าแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคที่ท าอาชีพที่ต้องออกไปพบลูกค้า
บ่อยครั้ง อาจจะมีการแต่งกายที่ต้องดูน่าเชื่อถือ จึงท าให้มีการซื้อเสื้อผ้าจากแหล่งที่ตนเองชื่นชอบซ้ า โดยเฉพาะอาชีพที่
เกี่ยวกับแฟช่ันเสื้อผ้ายิ่งจะมีการซื้อเสื้อผ้าจากแหล่งที่ตนเองช่ืนชอบซ้ ามากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ  จุฑารัตน์ 
เกียรติรัศมี (2558) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคช่ันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ าของสินค้าผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย การตระหนักถึงตราสินค้า ความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า 
การรับรู้คุณภาพของสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อ
พีซออฟมายด์ในอินสตาแกรม 

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ด้านการตระหนักถึงตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า
ออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรม ด้านแนวโน้มที่จะซื้อซ้ า และด้านแนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวนผู้อื่น 
กล่าวคือ หากผู้บริโภคมีการตระหนักถึงตราสินค้ามากขึ้น ผู้บริโภคจะมีแนวโน้มที่จะซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์
ในอินสตาแกรมซ้ า และมีแนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวนผู้อื่นมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Aaker (1997) ท่ีกล่าว
ว่า การออกแบบช่ือสัญลักษณ์หรือตราสินค้าให้มีเอกลักษณ์โดเด่นและมีความแตกต่างจากตราสินค้าของคู่แข่ง                  
จะสามารถท าให้ผู้บริโภคสามารถทราบท่ีมาของสินค้าได้ง่ายขึ้น และยังช่วยปกป้องกิจการจากคู่แข่งที่พยายามเข้ามาแย่ง
ตลาด และสอดคล้องกับแนวคิดของ มีนา เชาวลิต (2537) ที่กล่าวว่า ตราสินค้าท าให้ผู้ซื้อรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า และ
ช่วยสร้างความจงรักภักดีให้ตราสินค้าอีกด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ (เสรี วงษ์มณฑา, 2547) ที่กล่าวว่า 
ตราสินค้าจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อลูกค้ามีความรู้สึกดีในขณะที่จะซื้อสินค้า ดังนั้น ต้องสร้างตราสินค้าให้มีลักษณะที่ดีเพื่อให้
อยู่ในจิตใจของผู้บริโภค เหนือตราสินค้าอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ กิตติ สิริพัลลภ และ  
ศุภวรรณ จิระอร (2541) ท่ีกล่าวว่า เมื่อผู้บริโภคได้ยินช่ือตราสินค้าหนึ่งบ่อย ๆ ก็จะเกิดความคุ้นเคย และรู้จักสินค้านั้น
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สามารถจดจ าและระลึกได้ 

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ด้านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า
ออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรม ด้านแนวโน้มที่จะซื้อซ้ า และด้านแนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวนผู้อื่น 
กล่าวคือ หากผู้บริโภคมีความเช่ือมโยงต่อตราสินค้ามากขึ้น ผู้บริโภคจะมีแนวโน้มที่จะซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อ                  
พีซออฟมายด์ในอินสตาแกรมซ้ า และมีแนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวนผู้อื่นมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Aaker 
(1991) ที่กล่าวว่า การที่ผู้บริโภคสามารถนึกถึงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับตราสินค้าที่มีอยู่เดิม จะท าให้ผู้บริโภคเกิดการ
ตัดสินใจซื้อสินค้านั้นง่ายขึ้น และเกิดการซื้อสินค้านั้นซ้ า เนื่องจากทราบถึงความแตกต่างระหว่างตราสินค้าเมื่อ
เปรียบเทียบกับตราสินค้าคู่แข่ง และสามารถเพิ่มโอกาสในการขยายตัวสินค้าผ่านตราสินค้าเดิมได้ง่ายขึ้น รวมถึงการ
น าไปบอกต่อและแนะน าผู้อื่นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายการซื้อสินค้าจากตราสินค้านั้น ๆ 

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพของสินค้า มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า
ออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรม ด้านแนวโน้มที่จะซื้อซ้ า และด้านแนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวนผู้อื่น 
กล่าวคือ หากผู้บริโภคมีการรับรู้คุณภาพของสินค้ามากขึ้น ผู้บริโภคจะมีแนวโน้ มที่จะซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อ                  
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พีซออฟมายด์ในอินสตาแกรมซ้ า และมีแนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวนผู้อื่นมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Aaker 
(1991) ที่กล่าวว่า การสร้างความแตกต่างและการวางต าแหน่งตราสินค้า (Differentiate/ Position) จะท าให้ผู้บริโภค
รับรู้ถึงความแตกต่าง และความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจากตราสินค้านั้น ๆ โดยการวาง
ต าแหน่งของตราสินค้าจะต้องตั้งอยู่ บนพื้นฐานการรับรู้ของผู้บริโภคต่อคุณภาพสินค้านั้น ๆ กับสินค้าคู่แข่ง 

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า
ออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรม ด้านแนวโน้มที่จะซื้อซ้ า และด้านแนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวนผู้อื่น 
กล่าวคือ หากผู้บริโภคมีความภกัดีตอ่ตราสนิค้ามากข้ึน ผู้บริโภคจะมีแนวโน้มที่จะซื้อเสื้อผา้ออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายดใ์น
อินสตาแกรมซ้ า และมีแนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวนผู้อื่นมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ  กิตติ สิริพัลลภ และ             
ศุภวรรณ จิระอร (2541) ท่ีกล่าวว่า การสื่อสารถึงผู้บริโภคท าให้ผู้บริโภคได้รับทราบรายละเอียดของสินค้า ซึ่งจะท าให้
รู้จักและจดจ าตราสินค้าได้ โดยอาจใช้วิธีโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ จะท าให้สินค้านั้น
แตกต่างจากคู่แข่งขัน และท าให้ผู้บริโภครู้จักสินค้านั้นได้มากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
จากผลการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างคุณค่าของตราสินค้ากับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า

ออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ องค์กรต่าง ๆ 
และผู้บริโภค ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มที่จะซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟ
มายด์ในอินสตาแกรมซ้ า และแนะน าหรือชักชวนผู้อื่นซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ยี่ห้อพีซออฟมายด์ในอินสตาแกรมแตกต่างกัน 
โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 15-24 ปี 25-34 ปี และ 35-44 ปี มีแนวโน้มที่จะซื้อเสื้อผ้าแบรนด์พีซออฟมายด์ซ้ า แตกต่างเป็น
รายคู่กับผู้บริโภคที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป และผู้บริโภคที่มีอายุ 15-24 ปี 25-34 ปี และ 35-44 ปี มีแนวโน้มที่จะแนะน าหรือ
ชักชวนผู้อื่นซื้อเสื้อผ้าแบรนด์พีซออฟมายด์ แตกต่างเป็นรายคู่กับผู้บริโภคที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในแต่ละ
ช่วงอาย ุจะมีแนวโน้มการซื้อซ้ า และแนะน าหรือชักชวนผู้อื่นซื้อ แตกต่างเป็นรายคู่กับผู้บริโภคที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงขอเสนอว่า ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มการซื้อ รวมถึงรูปแบบการแต่งกายของ
ผู้บริโภคในทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะผู้บริโภคที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป 

2. จากผลการวิจัยในครั้งนี้  พบว่า การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย การตระหนักถึงตราสินค้า                 
ความเช่ือมโยงต่อตราสินค้า การรับรู้คุณภาพของสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อ ทั้งในด้านแนวโน้มที่จะซื้อซ้ า และด้านแนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวนผู้อื่น ดังนั้นผู้ประกอบการควร
สื่อสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้  ให้กับแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การโฆษณา และ
ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อโฆษณา และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า และการพัฒนา
เทคโนโลยีเสื้อผ้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคเห็นถึงความแตกต่างของ          
แบรนด์ และสินค้าคู่แข่ง 

3. จากผลการวิจัยในครั้งนี้  พบว่า การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วยการตระหนักถึงตราสินค้า                
ความเช่ือมโยงต่อตราสินค้า การรับรู้คุณภาพของสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อ ทั้งในด้านแนวโน้มที่จะซื้อซ้ า และด้านแนวโน้มที่จะแนะน าหรือชักชวนผู้อื่น ดังนั้นผู้ประกอบการควร
สร้างการรับรู้ในด้านการรู้จักช่ือตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพราะการรู้จักช่ือตราสินค้าถือเป็นจุดเช่ือมโยงจากความไม่แน่ใจ
ในตราสินค้า ไปสู่ความมั่นใจในตราสนิค้า และจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความคุ้นเคยกับตราสินค้า และพัฒนาไปสู่การชื่นชอบ
ต่อตราสินค้าในท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ผู้วิจัยครั้งต่อไปอาจท าการศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านทางช่องทาง

ออนไลน์อ่ืน รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Line Facebook Shopee Lazada เป็นต้น 
2. ผู้วิจัยครั้งต่อไปอาจศึกษาเจาะลึกลงไปในแต่ละประเด็นของการสร้างคุณค่าของตราสินค้า ว่าในแต่ละด้าน

นั้น ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับเรื่องใดมากท่ีสุดบ้าง และให้ความส าคัญอย่างไรในแต่ละประเด็นนั้น ๆ เช่น ศึกษาเรื่องการ
สร้างคุณค่าของตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ เป็นต้น เพื่อให้หน่วยธุรกิจต่าง ๆ สามารถน าไปผลการศึกษาไปใช้
ในการพัฒนาธุรกิจได้ 

3. ผู้วิจัยครั้งต่อไปอาจท าการศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนา
กลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วน และเป็นข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งผู้วิจัยอาจได้ทราบถึงข้อเท็จจริง 
ปัญหา หรือข้อมูลที่แตกต่างจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
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