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บทคดัย่อ 

 

การศกึษาคน้ควา้วจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษา คุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซือ้และความพงึพอใจในผลติภณัฑ ์H&M ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื 
ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้/เคยซือ้ผลติภณัฑ ์H&M ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คนโดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คอื ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวเิคราะห์ความแตกต่างใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว  การหาความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัน้อยทีส่ดุ การทดสอบความสมัพนัธโ์ดยการหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภคผลติภณัฑ ์H&M ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 
25-34 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีสถานภาพ โสด อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน / หา้งรา้น และมรีายไดต่้อเดอืน 
14,500-24,499 บาท  
 2. ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ H&M โดยเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ มีจ านวนครัง้ในการสวมใส่
ผลติภณัฑ ์H&M โดยเฉลีย่ 1 ครัง้ต่อสปัดาห ์และจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ในการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M เท่ากบั 1,190.33 
บาทต่อครัง้ 
 3. ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้โดยรวมในดา้นคุณค่าทีเ่กดิจากการ
รบัรูต้ราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัด ีสว่นดา้นความรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นความสมัพนัธข์องตราสนิคา้ ดา้นความภกัดี
ต่อตราสนิคา้ อยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบัและมรีะดบัความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 

 1. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษาและสถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 

 2. คุณค่าตราสนิคา้ H&M ในดา้นความรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ ด้านคุณค่าทีเ่กดิจากการรบัรูต้ราสนิคา้ ดา้น
ความสมัพนัธ์ของตราสนิค้า มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์ H&M อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ              
ที่ระดับ 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ในระดับต ่ามากและไปในทิศทางเดียวกัน ในด้านความภักดีต่อตราสินค้า               
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ ์
ในระดบัค่อนต ่าและไปในทศิทางเดยีวกนั 
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 3. ความพงึพอใจโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ H&M อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.01 ในดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M ประมาณ (ครัง้/เดอืน) และดา้นการแนะน าใหค้นรูจ้กั

หรอืเพื่อนใหใ้ชผ้ลติภณัฑ ์H&M โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งต ่าและไปในทศิทางเดยีวกนั ส่วนในด้าน

จ านวนครัง้ในการสวมใส่ผลติภณัฑ ์H&M    )ครัง้ /เดอืน ) และดา้นค่าใช้จ่ายในการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M โดยเฉลี่ย 

)ครัง้/บาท) มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามากและไปในทศิทางเดยีวกนั  
 

ค าส าคญั : คุณค่าตราสนิคา้ พฤตกิรรมการซือ้ ความพงึพอใจ 

 

ABSTRACT 

 

  This research aims to study the Brand Equity Relating to consumers’ purchasing behavior 
and satisfaction toward H&M product in Bangkok Metropolis. The sample in this research is 400 
customers who have used/bought H&M product. It is conducted by questionnaires as the tool to collect 
the statistic data using in the data analysis including percentage, mean, standard deviation, and the 
analysis of variance by using one-way analysis of variance, least significant difference, Pearson product 
moment correlation coefficient. 
  

 The results are analyzed as follows: 
 1. The majority of demographic characteristics in this sample group are female, aged between 

25-34 years whose level of education is Bachelor’s degree, single. They are office workers with the 
average monthly average revenue of Baht 5,500-15,499. 

 2. The customers have bought H&M products at least one a month and also wear H&M 
products once a week with the average spending amount of Baht 1,190.33 per time. 

 3. The brand equity factors, the consumers have the opinion towards perceived quality at good 
level and brand awareness, brand associations, brand loyalty aspects at moderate levels. 

 
 The results of hypotheses testing are as follows: 
 1. The customers of different gender, age, education level and marital status have difference in 

purchasing behavior at statistical significance the level 0.05 and 0.01 
 2. Brand equity factors in the aspect of the brand awareness , perceived quality and brand 

associations aspects have relationship with the purchasing behavior of the H&M products at the 
statistically significance levels of 0.05 with the very low level and in the same direction. In term of the 
brand loyalty aspect have relationship with the purchasing behavior of the H&M products at the 
statistically significant level of 0.01 with the low level and in the same direction. 

 3. There is a relationship between overall satisfaction and the purchasing behaviour of H&M 
products at statistical significance level of 0.01. The correlation between the frequency of purchase 
(times per month) and the frequency of giving recommendations had a low positive correlation. Likewise 
the frequency with which people wore H&M products (time per month) also had a very low positive 
correlation with the average price of purchase (baht per time). 
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บทน า 
 มนุษยม์คีวามต้องการขัน้พืน้ฐาน หรอืความต้องการดา้นร่างกาย (Basic Needs of Physiological 
Needs) ดา้นปจัจยั 4 อนัไดแ้ก่ ทีอ่ยู่อาศยั อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารกัษาโรค นอกจากนี้มนุษย์ต้องการความ
ปลอดภยั การยอมรบัทางสงัคม การยอมรบันับถอื รวมถงึต้องการแสวงหาความก้าวหน้าใหแ้ก่ตนเองตามหลกั
ทฤษฏคีวามต้องการขัน้พื้นฐานของมาสโลว์ มนุษย์เกดิความต้องการสรรหาปจัจยัอื่นๆ ที่มคีวามหลากหลาย             
ทีน่อกเหนือจากปจัจยั 4 ซึง่เป็นปจัจยัพืน้ฐาน จงึท าใหเ้ครื่องนุ่งห่ม ถูกพฒันาใหม้คีวามทนัสมยัเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย ์และเป็นทีม่าของการออกแบบสนิค้าเสือ้ผา้ เครื่องแต่งกายในตราสนิค้าต่างๆ ทีผ่ลติ         
ในประเทศ และ น าเขา้จากต้างประเทศ เป็นทีม่าของแฟชัน่ทีป่รบัเปลีย่นตามกาลเวลาและปรบัไปตามความ
ตอ้งการและพฤตกิรรมของมนุษยห์รอืผูบ้รโิภค  

 ปจัจุบนั ผูบ้รโิภคมกัจะไม่เลอืกทีจ่ะสวมใส่เสือ้ผา้จากตราสนิค้าเดยีวตัง้แต่หวัจรดเท้า แต่เลอืกสวมใส่
แบบประสมประสาน (Mix & Match) ตามสภาพภาวะเศรษฐกจิทีเ่จรญิเติบโตแบบชะลอตวัท าให้ผูบ้รโิภคจ ากดั
งบประมาณในการซื้อสนิค้า เสือ้ผา้ส าหรบัสตรจีะมหีลากหลายตราสนิค้า แต่ละตราสนิค้ากจ็ะมเีอกลกัษณ์ของ
ตนเองทีแ่ตกต่างกนัออกไป การท าใหผู้บ้รโิภครบัรูใ้นตราสนิคา้ของตนเองถอืเป็นเรื่องทีส่ าคญั เพราะการรบัรูใ้น
ตราสนิคา้ จะส่งผลใหผู้้บรโิภคเกดิการคุน้เคยในตราสนิคา้ และท าใหเ้กดิการซือ้สนิคา้ ซึง่เมื่อผูบ้รโิภคมคีวาม
พอใจในสนิค้ากจ็ะท าให้เกดิการภกัดีในตราสนิค้านัน้ การท าการตลาดถือเป็นสิง่ที่ส าคญัในการสร้างการรบัรู ้            
ในตราสนิคา้ และนอกเหนือจากการสรา้งการรบัรูแ้ล้ว การตลาดยงัมคีวามส าคญัมากต่อการพฒันาผลติภณัฑ ์          
ใหต้รงใจผูบ้รโิภคเพื่อช่วงชงิสว่นแบ่งทางการตลาด และพฒันายอดขายใหเ้ตบิโตขึน้ 

 เมื่อมกีารแขง่ขนักนัมากขึน้ การสรา้งตราสนิคา้จงึมคีวามส าคญัในวงการตลาดทัว่โลก เพราะตราสนิคา้
ทีส่ามารถสรา้งความจดจ า และครองใจผูบ้รโิภคไดอ้ย่างต่อเนื่องกนัตลอดเวลาย่อมไดเ้ปรยีบกว่าตราสนิคา้อื่นๆ 
ในสนิคา้ชนิดเดยีวกนั และย่อมส่งผลถงึการเตบิโตของยอดขายสนิคา้ การสรา้งตราสนิคา้จงึมคีวามส าคญั )รูเ้ท่า
ทนัตราสนิคา้: บุญอยู่ ขอพรประเสรฐิ. 2551) 

 แต่กระนัน้ธุรกจิแฟชัน่ในประเทศไทยมกีารลงทุนจากต่างประเทศ โดยการน าเขา้ตราสนิคา้ เช่น H&M 
จากประเทศสวเีดน UNIQLO จากประเทศญี่ปุ่นเป็นต้น ซึง่มอีทิธพิลต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของ   สนิคา้กลุ่ม
เดยีวกนัทีน่ าเขา้มาก่อนหน้านี้ในช่วงแรกๆ เช่น MNG ZARA และ Topshop เขา้มาท าตลาดในประเทศไทยและ
ไดร้บัการตอบรบัจากผูบ้รโิภคดว้ยด ีตราสนิคา้ H&M ทีจ่ าหน่ายในประเทศไทยตัง้แต่ปี พ.ศ.2555 เป็นตราสนิคา้
เสือ้ผ้าจากประเทศสวีเดนที่มีชื่อเสยีงโด่งดงัทัว่โลกและจ าหน่ายเสื้อผ้า เครื่องแต่ง กายส าหรบัสุภาพบุรุษ 
สภุาพสตร ีรวมไปถงึเดก็แรกเกดิจนถงึวยัรุ่น ทีไ่ดร้บัความนิยมในหลายๆ ประเทศ การเขา้มาในตลาด เสือ้ผา้ จาก
ภาวะสนิคา้เสือ้ผา้จากต่างประเทศเขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทยเพิม่ขึน้ ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษา คุณค่าตรา
สินค้าที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ H&M ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดว้ยเหตุนี้งานวจิยัมุ่งศกึษาถงึ ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูประชากรศาสตร ์คุณค่าตราสนิคา้ทีม่ี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ และพฤตกิรรมการซือ้มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในผลติภณัฑ์ของ H&M 
ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก H&M เลอืกลงทุนในกรุงเทพมหานครเป็นทีแ่รก และเป็นเมอืง
หลวง เป็นแหล่งชุมชนในเมอืงที่มกีารรวมตวัของความหลากหลายอาชพีและช่วงอายุของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย           
ซึง่ท าใหส้อดคลอ้งต่อการท าวจิยั โดยมเีป้าหมายเพื่อใหท้ราบว่าปจัจยัใดบา้งทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
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ซือ้และความพงึพอใจในตราสนิคา้ของ H&M และปจัจยัเหล่านัน้มคีวามสมัพนัธม์ากน้อยเพยีงใด ทัง้นี้เพื่อทีจ่ะให้
ผูน้ าเขา้ตราสนิคา้ H&M ไดน้ าขอ้มูลของงานวจิยัมาใชเ้ป็นแนวทาง ส าหรบัการเลอืกน าเขา้สนิคา้ใหต้รงต่อความ
ต้องการของผู้บรโิภคในประเทศไทย และน ามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธก์ารตลาดใหต้รงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคในประเทศไทย 

ความมุ่งหมายของงานวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี้ 
 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑข์อง H&M ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม

ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณค่าตราสนิคา้ H&M กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑข์อง H&M 

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑข์อง H&M กบัความพงึพอใจในตรา

สนิคา้ H&M ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  

 ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี และรายได้เฉลี่ย              
ต่อเดอืน  

 คุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ ดา้นความรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณค่าทีเ่กดิจากการรบัรูต้ราสนิค้า ดา้น
ความสมัพนัธข์องตราสนิคา้ และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

 ความพงึพอใจพอใจในตราสนิคา้ H&M 
 พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M ประกอบดว้ย จ านวนครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑ ์จ านวนครัง้ใน

การสวมใสผ่ลติภณัฑ ์ค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑ ์โอกาสทีส่วมใส่ผลติภณัฑ ์ผูม้อีทิธพิล ประเภทของผลติภณัฑ์
ทีซ่ือ้ และการแนะน าใหค้นรูจ้กัผลติภณัฑ ์H&M 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ H&M ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 2. คุณค่าตราสนิคา้ H&M มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. ความพงึพอใจในตราสนิค้า H&M มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์ H&M ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์อดุลย ์จาตุรงคกุล (2541: 38-39) กล่าวว่า ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ รวมถงึ อายุ เพศ วงจรชวีติของครอบครวั การศกึษา รายได้ เป็นต้น ลกัษณะดงักล่าว             
มคีวามส าคญัต่อนกัการตลาดเพราะมนัเกีย่วกนักบัอุปสงค ์(Demand) ในตวัสนิคา้ทัง้หลาย การเปลีย่นแปลงทาง
ประชากรศาสตรช์ีใ้หเ้หน็ถงึการเกดิขึน้ของตลาดใหม่ และตลาดอื่นกจ็ะหมดไป หรอืลดความส าคญัลง ลกัษณะ
ประชากรศาสตรท์ีส่ าคญัมดีงันี้ 1. อายุ นักการตลาดต้องค านึงถงึความส าคญัของการเปลีย่นแปลงของประชากร 
ในเรื่องของอายุด้วย 2. เพศ จ านวนสตร ีทีท่ างานนอกบา้นเพิม่มากขึน้เรื่อยๆ นักการตลาดต้องค านึงว่าปจัจุบนั
สตรเีป็นผูซ้ือ้รายใหญ่ ซึง่ทีแ่ลว้มาผูช้ายเป็นผูต้ดัสนิใจซื้อ นอกจากนัน้ บทบาทของสตรี และบุรุษมบีางส่วน             
ทีซ่ ้ากนั 3. วงจรชวีติของครอบครวั ขัน้ตอนแต่ละขัน้ของวงจรชวีติของครอบครวัเป็นตวัก าหนดทีส่ าคญัของ
พฤติกรรม ขัน้ตอนของวงจรชวีติของครอบครวัแบ่งออกเป็น 9 ขัน้ตอน ซึง่แต่ละขัน้ตอนนัน้จะมพีฤตกิรรม              
การซือ้ทีแ่ตกต่างกนั 4. การศกึษาและรายได ้การศกึษามอีทิธพิลต่อรายไดเ้ป็นอย่างมาก การรูว้่าอะไรเกดิขึน้กบั
การศกึษาและรายไดเ้ป็นสิง่ส าคญัเพราะแบบแผนการใชจ้่ายขึน้อยู่กบัรายไดข้องคน  

 แนวคิดเก่ียวกบัคณุค่าตราสินค้า  
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2543: 93) ไดใ้หค้วามหมาย คุณค่าตราสนิคา้ ว่าเป็นคุณค่าผลติภณัฑท์ีร่บัรู้ 

(Perceiced Value) ในสายตาลกูคา้ การทีต่ราสนิคา้ของบรษิทัมคีวามหมายเชงิบวกในสายตาของผูซ้ือ้ คุณค่าตรา
สนิคา้จะสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัดงันี้ (1) บรษิทัจะสามารถลดค่าใชจ้่ายทางการตลาดได้ เพราะการรูจ้กั
ตราสนิคา้ (Brand Awareness) และมคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty) (2) บรษิทัจะมสีภาพคล่องทาง
การคา้ในการต่อรองกบัผู้จดัจ าหน่ายและผูค้า้ปลกี เพราะลูกคา้คาดหวงัว่า คนกลางจะจดัหาตราสนิคา้ไว้ขาย           
(3) บรษิทัจะสามารถตัง้ราคาไดส้งูกว่าคู่แข่งเพราะตราสนิคา้มคีุณภาพการรบัรูท้ีส่งูกว่าคู่แข่ง  (4) บรษิทัสามารถ
ขยายตราสนิค้าได้มากขึน้เพราะชื่อตราสนิคา้สรา้งความเชื่อถือได้สงู ดงันัน้ตราสนิค้าจะช่วยใหบ้รษิทัเลีย่งการ
แขง่ขนัดา้นราคาได ้

 องคป์ระกอบของคุณค่าของตราสนิคา้ (Brand Equity) 
 จากความส าคญัของคุณค่าตราสนิค้าในสายตาของผู้บริโภค  และคุณสมบตัิของตราสนิค้าท าให้

การศกึษาเกีย่วกบัตราสนิคา้มกัจะเน้นและใหค้วามส าคญัในสายตาของผูบ้รโิภค ซึง่แนวคดิและแบบจ าลองคุณค่า
ของตราสนิค้าของ Aaker, D.A. (1991) แสดงดงัภาพประกอบ 4 โดยอธบิายว่าคุณค่าของตราสนิค้านัน้                  
มอีงคป์ระกอบ 5 อย่างดว้ยกนั คอื 

  1. การรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ (Brand Name Awareness) 
  2. คุณภาพทีถู่กรบัรู ้(Perceived Quality) 
  3. ความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ (Brand Associations) 
  4. ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty) 
  5. สนิทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ ของตราสนิคา้ (Other Proprietary Brand Assets) 
 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ, 2541, น. 38-43) ไดร้วบรวม

ความหมายของความพงึพอใจของลูกค้า ว่าเป็นระดบัความรูส้กึของลูกค้าที่มผีลจากการเปรยีบเทยีบระหว่าง
ผลประโยชน์จากคุณสมบตัผิลติภณัฑ์หรอืการทางานของผลติภณัฑ์ กบัความคาดหวงัของลูกคา้ ระดบัความ            
พงึพอใจของลูกค้าจะเกดิจากความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์จากผลติภณัฑ์ และความคาดหวงัของบุคคล      
การคาดหวงัของบุคคลเกดิจากประสบการณ์และความรูใ้นอดตีของผูซ้ือ้ นักการตลาดและฝ่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
จะต้องพยายามสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้โดยพยายามสรา้งมูลค่าเพิม่  (Value added) การสรา้งมูลค่าเพิม่
เกดิจากการผลติ (Manufacturing) และจากการตลาด (Marketing) รวมทัง้มกีารทางานร่วมกนักบัฝ่ายต่างๆ โดย
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ยดึหลกัการสร้างคุณภาพรวม (Total quality) คุณค่าเกดิจากความแตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive 
differentiation) เครื่องมอืในการตดิตามและวดัความพงึพอใจให้กบัลูกคา้ เป็นวธิกีารที่จะติดตามวดัและคน้หา
ความตอ้งการของลกูคา้ โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ การสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้
มปีจัจยัทีต่อ้งคานึงถงึ คอื  

1.วธิกีารสรา้งความพงึพอใจโดยการลดต้นทุนของลูกคา้ (ลดราคา) หรอืการเพิม่บรกิารและจุดเด่นของ
สนิคา้ซึง่สิง่นี้จะมผีลกาไรของบรษิทัลดลง  
 2.บรษิทัตอ้งสามารถสรา้งกาไรโดยการผลติลงทุน หรอืการวจิยั วธิกีารตดิตามและ วดัความพงึพอใจของ
ลกูคา้สามารถวดัไดด้ว้ยวธิกีารดงันี้  
 2.1 ระบบการตเิตยีนและขอ้เสนอแนะ  
 2.2 การสารวจความพงึพอใจของลกูคา้  
 2.3 การเลอืกซือ้โดยกลุ่มทีเ่ป็นเป้าหมาย  
     2.4 การวเิคราะหถ์งึลกูคา้ทีส่ญูเสยีไป  
 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. )2541, น 125-126) 
)อา้งองิจาก Philip Kotler. 2000, น.268-269) การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค )Analyzing Consumer Behavior) 
เป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรม การซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค เพื่อทราบถงึลกัษณะความต้องการและ
พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค ค าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด 
)Marketing Strategies) ทีส่ามารถสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม 
          ค าถามทีใ่ช้เพื่อค้นหาลกัษณะพฤตกิรรมผู้บรโิภค คอื 6WS และ 1H ซงึประกอบดว้ย Who? What? 
Why? Who? When? Where? และ How? เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ หรอื 7OS ซึง่ประกอบดว้ย Occupants, 
Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations ภาพแสดงการใชค้าถาม 7 ค าถาม 
เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรที่ใช้ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผู้บรโิภคที่ซือ้หรอืเคยซื้อ
สนิคา้ตรา H&M จากสาขาทัง้หมด 4 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้สนิคา้ตรา H&M ทัง้เพศชายและหญงิใน
เขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูว้จิยัสามารถระบุไดว้่ามปีระชากรจ านวนเท่าใด ผูว้จิยัจงึไดท้ าการก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัโดยอาศยัสตูร กรณีไม่ทราบค่า สดัส่วนประชากร )p) )กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 26)              
ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 385 คน ส ารองไว ้15 คน รวมขนาดของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด
จ านวน 400 คน 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง การสุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยันี้ ผู้วจิยัใช้วธิีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความ
น่าจะเป็น )Probability Sampling) และแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น )Non-Probability Sampling) ตามล าดบั โดย
ขัน้ตอนการสุม่ตวัอย่างประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 

 ขัน้ที ่1 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการหาตวัอย่างจากกลุ่มลูกคา้ทีม่าซือ้
ผลติภณัฑ ์H&M ทัง้ 4 สาขาในกรุงเทพ ไดแ้ก่ 
   1.1 ศนูยก์ารคา้สยาม พารากอน ชอ้ปป้ิง เซน็เตอร ์ 
   1.2 หา้งเดอะมอลลบ์างกะปิ  
   1.3 หา้งเทอรม์นิอล 21  
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   1.4 เซน็ทรลัเวลิด ์
 ขัน้ตอนที ่2 ก าหนดโควตา้ (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนตวัอย่าง ท าการส ารวจทีศู่นยก์ารคา้
สยาม พารากอน ชอ้ปป้ิง เซน็เตอร ์หา้งเดอะมอลลบ์างกะปิ หา้งเทอรม์นิอล 21   และเซน็ทรลัเวลิด์ซึง่เป็นสถานที่
จ าหน่ายผลติภณัฑ ์H&M จ านวน 4 ศนูยก์ารคา้ แห่งละ 100 คน รวมทัง้สิน้ 400 คน 

 ขัน้ตอนที ่3 การสุม่ตวัอย่างโดยใชค้วามสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดย
น าแบบสอบถามทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไว้ จดัเกบ็ขอ้มูล ณ ศูนยก์ารคา้ตามทีก่ าหนดโควต้า (Quota Sampling) ตาม
จ านวนทีต่อ้งการ ดงันี้ 

   ศนูยก์ารคา้สยาม พารากอน ชอ้ปป้ิง เซน็เตอรจ์ านวน 100 คน  
   หา้งเดอะมอลลบ์างกะปิ จ านวน 100 คน  
   หา้งเทอรม์นิอล 21 จ านวน 100 คน  
   เซน็ทรลัเวลิด ์จ านวน 100 คน จนครบ 400 คนตามจ านวนทีต่อ้งการ 
 การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามดา้นประชากรศาสตรข์องผูใ้ชบ้รกิาร มลีกัษณะเป็นแบบเลอืกตอบ (Check 
List) จ านวน 6 ขอ้ มาแจกแจงค่าความถีแ่ละค่ารอ้ยละ ไดแ้ก่ 
 ขอ้ที ่1 เพศ ใชม้าตรวดันามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ไดแ้ก่ เพศชาย เพศหญงิ 
 ขอ้ที ่2 อายุ ใชม้าตรวดัเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-ended 
response question)  
 ขอ้ที่ 3 ระดบัการศกึษา ใชม้าตรวดัเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด 
(Close-ended response question)  
 ขอ้ที ่4 สถานภาพ ใชม้าตรวดันามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  
 ขอ้ที ่5 อาชพี ใชม้าตรวดันามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  
 ขอ้ที่ 6 รายได้ต่อเดอืน ใช้มาตรวดัเรียงล าดบั (Ordinal Scale) เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด 
(Close-ended response question)  
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้ H&M ไดแ้ก่ ดา้นการรูจ้กัชื่อ
ตราสนิค้า ด้านคุณค่าที่เกดิจากการรบัรู้ตราสนิค้า ด้านความสมัพนัธ์ของตราสนิค้า และด้านความภกัดต่ีอตรา
สนิคา้ โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด เป็นแบบมาตรวดั (Likert scale) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตร
ภาค (Interval scale)  
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อตราสนิค้า H&M ซึ่งลกัษณะ
แบบสอบถามประกอบดว้ยค าถามทีใ่ชเ้ป็นแบบมาตรวดั (Likert scale) เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทสเกลอนัตร
ภาพ (Interval Scales) 
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M ของผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย ความถี่
ในการซือ้ ความถีใ่นการสวมใส ่มลูค่าทีใ่ชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑ ์ปจัจยัส าคญัทีส่ดุทีท่ าใหต้ดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์
สวมใสผ่ลติภณัฑใ์นโอกาสใดมากทีส่ดุ 
 การวิเคราะหข้์อมลู  
 การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)  
    1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเป็น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
สถานภาพ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยแจกแจงเป็นความถี ่ค่าเปอรเ์ซน็ตห์รอืรอ้ยละ (Percentage) 
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 1.2 น าขอ้มลูสว่นคุณค่าตราสนิคา้ H&M มาหาแจกแจงเป็นค่าคะแนนเฉลีย่ ( x ) และค่าความเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S) 
   1.3 น าขอ้มูลความพงึพอใจในตราสนิคา้ H&M โดยแจกแจงเป็นค่าคะแนนเฉลีย่ ( x ) และค่าความ
เบีย่งเบนมาตรฐาน ( S ) ในการอธบิายกลุ่มตวัอย่าง 
 1.4 น าขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้ตัร BTS Rabbit โดยน าค่าทีม่าหาความถี่ (Frequency) ค่า
รอ้ยละ (Mean) และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S) 
 การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential analysis)  
 ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 1 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
สถานภาพ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M แตกต่างกนั 
  สถิติ Independent t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร 2 กลุ่ม                
ใชท้ดสอบสมมุตฐิานขอ้ที ่1 ดา้นเพศ และสถานภาพ 
  สถติ ิOne-Way Analysis of Variance เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของกลุ่มประชากร
มากกว่า 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน กรณีพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิจงึท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใชว้ทีดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรอื 
Dunnett’s T3 เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของกลุ่มประชากร 
 ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2 คุณค่าตราสนิคา้ H&M ในดา้นความรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ ดา้นคุณค่าทีเ่กดิจาก
การรบัรูต้ราสนิคา้ ดา้นความสมัพนัธข์องตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซือ้ผลติภณัฑ ์H&M ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ค่าสถิตทิี่ใช้ทดสอบคอื Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient ส าหรบัหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระกนั  
 ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่3 ความพงึพอใจในผลติภณัฑ ์H&M ของผูบ้รโิภคมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑ ์H&M ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ค่าสถติทิีใ่ชท้ดสอบคอื Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient ส าหรบัหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระกนั  

 
ผลการวิจยั 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 35 ขึน้ปี ระดบั

การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมสีถานภาพโสด  

2. ผูต้อบแบบสอบถามมกีารจ านวนครัง้การซือ้ผลติภณัฑ ์H&M อย่างน้อย 1 ครัง้ต่อเดอืน จ านวนในการ

สวมใสผ่ลติภณัฑ ์H&M อย่างน้อย 1 ครัง้ต่อสปัดาห ์โดยมคี่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M โดยเฉลีย่ 1190.33 

บาทต่อครัง้ 

3. ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ระดบัความคดิเหน็ต่อคุณค่าตราสนิคา้โดยรวม ด้านความรูจ้กัชื่อตราสนิค้า 
ดา้นความสมัพนัธข์องตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ อยู่ในระดบัปานกลาง และดา้นคุณค่าทีเ่กดิจากการ
รบัรูต้ราสนิคา้ อยู่ในระดบัด ี

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
  1. ผู้ใช้บรกิารที่มีเพศแตกต่างกนั มคีวามพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์ H&M แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
   ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกนั มคีวามพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ H&M แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์ H&M แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑ ์H&M แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
  2. คุณค่าตราสนิคา้ H&M ในดา้นความรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ ดา้นคุณค่าทีเ่กดิจากการรบัรูต้ราสนิคา้ และ
ดา้นความสมัพนัธ์ของตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์ H&M ของผู้บรโิภค อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธต์ ่ามากและมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ในทุกดา้น 
ส่วนในดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M ของผูบ้รโิภค อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธค์่อนขา้งต ่าและมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 สรปุและอภิปรายผลวิธีวิจยัเชิงปริมาณ 
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M แตกต่างกนั พบว่า 
 1.1 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศ แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M แตกต่างกนั จากผลการวจิยั
พบว่า เพศหญงิมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M ในดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑ์ H&M (ครัง้/เดอืน) ดา้น
จ านวนครัง้ในการสวมใสผ่ลติภณัฑ ์H&M (ครัง้/เดอืน) และดา้นการแนะน าใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อนใหใ้ชผ้ลติภณัฑ ์H&M 
มากกว่าเพศชาย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั เน่ืองจากเพศหญงิเป็นเพศทีร่กัความ
สวยงาม ติดตามแฟชัน่ตลอดเวลา และชอบการแต่งตวั ซึง่สอดคล้องกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ )กิง่แก้ว ทรพัย์
พระวงศ.์2546) กล่าวว่า เพศหญงิมแีนวโน้มและมคีวามตอ้งการทีจ่ะส่งและรบัข่าวสารมากกว่าเพศชาย และพาเตล
และกอรด์อน )Patel and Gordon , 1960  อ้างถงึใน  กิง่แกว้ ทรพัย์พระวงศ์, 2546) ศกึษาพบว่า เดก็หญิง                   
มแีนวโน้มทีจ่ะสามารถคลอ้ยตามผู้อื่น หรอืถูกชกัจูงใจได้ง่ายกว่าเดก็ชาย   สอดคล้องกบัการวจิยัของ คมิเบอร ์
)Kimber, 1974  อา้งถงึใน  สชุา จนัทรเ์อม, 2544) ทีศ่กึษาพบว่า เดก็หญงิสามารถรบัสารและเลยีนแบบพฤตกิรรม
บุคลกิภาพของผูอ้ื่นได้ง่ายกว่าเดก็ชาย ผลการศกึษาและวจิยัของ เบอแนต และโคเฮน )Bennett And Cohen , 
1959  อา้งถงึใน  สุรางค ์โคว้ตระกูร, 2541) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัธรรมชาตขิองความแตกต่างกนัระหว่างเพศชายกบั 
เพศหญงิ ยงัพบว่าเพศชายมคีวามคดิหนักแน่นมากกว่าความคดิของเพศหญงิ  แต่เพศหญงิจะมคีวามละเอยีดอ่อน
และรอบคอบในด้านความคดิมากกว่าเพศชายซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการรบัรูข้่ าวสารและการวเิคราะหข์อ้มูลและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชวีติในขัน้ต่อไปอกีด้วย และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัญชค์ณัส ปานเสมศร ี
)2551) ปจัจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่น าเข้าจากต่างประเทศของวยัรุ่นในสยามสแควร์ พบว่า
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่น าเข้าจากต่างประเทศของวยัรุ่น              
ในสยามสแควรแ์ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 1.2 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M แตกต่างกนั จากผลการวจิยั
พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M 
โดยเฉลีย่ )ครัง้/บาท) มากทีสุ่ด อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจาก อายุของผูบ้รโิภคในช่วงนี้จะเป็น
ช่วงวยัท างาน และใหค้วามส าคญักบัภาพลกัษณ์ของตนเอง ตอ้งแต่งกายใหด้ดูเีพื่อเสรมิบุคลกิของตนเองใหโ้ดดเด่น 
จงึยอมที่จะลงทุนในเรื่องการแต่งกาย ท าให้มผีลต่อมูลค่าการซื้อเสือ้ผ้า ซึ่งสอดคล้องซึ่งสอดคล้องกบัผกาพนัธ ์
อนิต๊ะแกว้ (2543:67-71) กล่าวคอื ผูบ้รโิภคทีย่งัอยู่ในกลุ่มวยัรุ่น มคีวามต้องการทีจ่ะสรา้งความประทบัใจในชวีติ                
มคีวามพิถีพถิันในเรื่องการแต่งกายต้องการความสวยงามด้านร่างกาย และสอดคล้องงานศึกษาของ ทอแรนซ ์            
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)Tarrance, 1962 อา้งถงึใน กิง่แกว้ ทรพัยพ์ระวงศ,์ 2546) เรื่องความคดิละเอยีดละออ ซึง่เป็นองคป์ระกอบหนึ่งของ
ความคดิสรา้งสรรค ์พบว่า อายุทีเ่พิม่ขึน้จะท าใหม้คีวามคดิทีร่อบคอบเพิม่มากขึน้ อายุหรอืวยัเป็นปจัจยัทีท่ าใหค้นมี
ความแตกต่างในเรื่องความคดิ และมพีฤตกิรรมการตอบสนองต่อการตดิต่อสือ่สารเปลีย่นไปเมื่อตนเองมอีายุมากขึน้ 
(Myer Myer, 1999: 5  อา้งถงึใน สชุา จนัทรเ์อม, 2544) ซึง่ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริลิกัษณ์ ปรยีวงศ ์)2555) 
คุณค่าตราสนิคา้และส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าสตรยีีห่้อ  EP 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้สตรยีี่หอ้ EP แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคมอีายุ 25 – 29 ปี มมีูลค่าในการซือ้เสือ้ผา้ยีห่อ้ EP             
มากทีส่ดุ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 1.3 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษา แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M แตกต่างกนัในดา้น
ค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M โดยเฉลีย่ )บาท/ครัง้ )  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จากผลการวจิยั
พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑ ์H&M มากที่สุด เนื่องจาก
ผลติภณัฑ ์H&M ไม่ใช่สนิคา้ทีม่รีาคาแพงมาก และตามเทรนแฟชัน่ตลอดเวลา อาจท าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ง่าย 
และมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบ ทัง้เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับเป็นต้น จึงมีการพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑ์ H&M มากกว่าผู้บรโิภคในกลุ่มอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกบั )ปรมะ สตะเวทนิ. 2546: 116) ได้กล่าวว่า
การศกึษา เป็นลกัษณะส าคญัอกีประการหนึ่งทีม่อีทิธพิลต่อผูร้บัสาร ดงันัน้คนทีไ่ดร้บัการศกึษาในระดบัทีต่่างกนั 
ยุคสมยัทีต่่างกนั ระบบการศกึษาแตกต่างกนั สาขาวชิาทีแ่ตกต่างกนั จงึมคีวามรูส้กึนึกคดิ อุดมการณ์ และความ
ต้องการที่แตกต่างกนัไปอีกด้วยซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ มณฑกาญจน์  วจิติรสกลธ์ (2552) ผู้บรโิภค                  
ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมโดยรวมต่อการบรโิภคนมเปรีย้วแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05  

 1.4 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M แตกต่างกนัโดยพบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสดจะมคี่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M โดยเฉลีย่ )ครัง้/บาท) มากกว่าผูบ้รโิภคที่มี
สภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากบทบาท และหน้าที่ของคนในแต่ละ
ครอบครวันัน้จะมบีทบาททีแ่ตกต่างกนัออกไป แมใ้นครอบครวัเดยีวกนั กจ็ะมกีารบรโิภคทีแ่ตกต่างกนั ประกอบ
กบัการมบีุตรหรอืจ านวน สมาชกิในครอบครวัทีต่่างกนัออกไป ซึ่งในครอบครวัโสดกจ็ะตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์
ส าหรบับุคคลเพยีงคนเดยีว ส่วนคนทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั กจ็ะตดัสนิใจซื้อเพื่อบุคคลหลายคน เช่น               
พ่อแม่ สามหีรอืภรยิา บุตร (เสร ีวงษ์มณฑา. 2542: 164) นอกจากนี้ วงจรชวีติ ครอบครวั (Family Life Cycle 
Stage) เป็นขัน้ใหเ้กดิความต้องการผลติภณัฑ์ และ พฤตกิรรมการ ซือ้ทีแ่ตกต่างกนั (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2541: 
133) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรเทพ พงษ์ชยัอศวนิ (2546) ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการซือ้เสือ้ยดืตรา
สนิคา้ในประเทศของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพจะส่งผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้เสือ้ยดื            
ทีแ่ตกต่างกนัไปอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

2. คุณค่าตราสนิค้า H&M ในด้านความรู้จกัชื่อตราสนิค้า ด้านคุณค่าที่เกดิจากการรบัรู้ตราสนิค้า ด้าน
ความสมัพนัธข์องตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M 

 2.1 ดา้นความรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M ในดา้นจ านวนครัง้
ในการซื้อผลิตภัณฑ์ H&M (ครัง้/เดือน) และด้านการแนะน าให้คนรู้จกัหรือเพื่อนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ H&M โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามากและไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภค
รูจ้กัตราสนิคา้มากขึน้จะมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M ดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M (ครัง้/เดอืน) 
เพิม่ขึน้ เนื่องจากหากผูบ้รโิภครูจ้กัตราสนิคา้แลว้ จะส่งผลใหม้คีวามคุน้เคยกบัตราสนิคา้ และท าใหต้ราสนิคา้นัน้ๆ 
เขา้มาอยู่ในใจของผู้บรโิภค กจ็ะส่งผลให้การตดัสนิใจซื้อง่ายขึน้ น าไปสู่การเป็นลูกค้าประจ าของร้านค้านัน้ๆ            
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ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Aaker, D.A. (1991) การรูจ้กัชื่อสนิคา้ เป็นองคป์ระกอบหนึ่งของคุณค่าตราสนิคา้และ 
จดัว่าเป็นความจ าเริม่ต้นทีจ่ะท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้ เพราะการทีต่ราสนิคา้ใด ๆ สามารถเขา้มาอยู่ในใจของ
ผูบ้รโิภคไดใ้นขณะทีก่ าลงัถงึสนิคา้ประเภทนัน้ ๆ อยู่ กย็่อมแสดงว่าตราสนิคา้นัน้มคีวามมัน่คงอยู่ในใจของผูบ้รโิภค
ว่ามคีุณภาพดแีละเชื่อถอืได ้ดงันัน้ จงึมกัถูกเลอืกซือ้หรอืใช ้และเกดิการแนะน าต่อมากกว่าตราสนิคา้ทีไ่ม่เป็นทีรู่จ้กั  

 2.2 ดา้นคุณค่าทีเ่กดิจากการรบัรูต้ราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M ในดา้น
ค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M โดยเฉลีย่ )ครัง้/บาท) และการแนะน าใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อนใหใ้ชผ้ลติภณัฑ ์H&M 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามากและไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 และ 0.01 
ตามล าดบั เพราะหากผูบ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ต่ีอตราสนิคา้ H&M กจ็ะท าใหรู้ส้กึว่าสนิคา้ยีห่อ้ H&M ดกีว่าสนิคา้อื่น              
กจ็ะท าใหเ้กดิความอยากซือ้เพิม่มากขึน้ รวมถงึในการซือ้แต่ละครัง้อาจจะมมีูลค่าทีม่ากขึน้ดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎขีอง Aaker, D.A. (1991) คุณภาพทีถู่กรบัรู้ หมายถงึ ความรูส้กึของผูบ้รโิภคที่รบัรูถ้งึคุณภาพโดยรวม หรอื
คุณภาพทีเ่หนือกว่าสนิคา้ตราอื่นของตราสนิคา้ตราใดตราหนึ่ง โดยจะมกีารค านึงถงึวตัถุประสงคใ์นการใชง้านหรอื
คุณสมบตัขิองสนิคา้นัน้ๆ จดัว่าองคป์ระกอบอย่างหนึ่งของคุณค่าตราสนิคา้ เพราะเป็นสิง่ทีท่ าใหผู้บ้รโิภคไดร้บัทราบ
ถงึความแตกต่างและต าแหน่งของสนิค้านัน้ รวมทัง้ท าให้ผูบ้รโิภคมเีหตุผลที่จะซือ้สนิค้านัน้ เมื่อผู้บรโิภครบัรู้ถึง
คุณค่าตราสนิคา้กจ็ะเกดิการแนะน าต่อ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Netemeyer และคณะ (2004: 209 - 224) 
พบว่า การรบัรู้ในคุณภาพและความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัวของตราสนิค้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่ ผู้บรโิภคจะ
พจิารณาสนิคา้นัน้ๆ และเตม็ใจทีจ่ะซือ้สนิคา้ทีม่รีาคาสงู เนื่องจากการรบัรูต้ราสนิคา้จะน ามาซึง่พฤตกิรรมในการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้นัน้ๆ  

 2.3 ด้านความสมัพนัธ์ของตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑ์ H&M ในด้าน
จ านวนครัง้ในการซื้อผลติภณัฑ์ H&M ประมาณ (ครัง้/เดอืน) และด้านการแนะน าให้คนรู้จกัหรอืเพื่อนให้ใช้
ผลติภณัฑ์ H&M โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามากและไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 
0.01 หากผูบ้รโิภคไดร้บัรูถ้งึคุณภาพของผลติภณัฑ ์H&M เช่น คุณภาพของเนื้อผา้, การตดัเยบ็, รูปแบบ ฯลฯ ก็
จะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความเชื่อมัน่ในคุณภาพของผลติภณัฑ ์ H&M และหากลกูคา้ตอ้งการผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพก็
จะนึกถงึ H&M ซึง่จะท าใหเ้กดิความอยากซือ้ถี่มากขึน้ รวมถงึการแนะน าใหผู้อ้ื่นใชผ้ลติภณัฑ ์ H&M ดว้ย ซึง่
สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Aaker, D.A. (1991) ความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ หมายถงึ ความสมัพนัธซ์ึง่เชื่อมโยงตรา
สนิคา้เขา้กบัความทรงจ าของผูบ้รโิภค เช่น เมื่อจะซือ้สนิคา้ไทย กจ็ะนึกถงึความประณีตพถิพีถินั เป็นต้น ดงันัน้ 
ตราสนิคา้จงึมสี่วนช่วยใหผู้บ้รโิภคสามารถดงึข่าวเกีย่วกบัตราสนิคา้ออกมาจากความทรงจ า ท าใหส้นิคา้มคีวาม
แตกต่างจากคู่แขง่รวมทัง้ท าใหผู้บ้รโิภคมเีหตุผลในการซือ้สนิคา้ โดยการสรา้งทศันคตเิชงิบวกใหก้บัตราสนิคา้ 

 2.4 ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M ในดา้นจ านวน
ครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M ประมาณ (ครัง้/เดอืน) และการแนะน าใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อนใหใ้ชผ้ลติภณัฑ ์H&M 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งต ่าและไปในทศิทางเดยีวกนั ส่วนในดา้นจ านวนครัง้ในการสวมใส่ผลติภณัฑ ์
H&M    )ครัง้ /เดอืน ) และค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M โดยเฉลีย่ )ครัง้/บาท) มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก
และไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 กล่าวคอืเมื่อผูบ้รโิภคเกดิความชอบ และกลบัมา
ซือ้สนิคา้นัน้ซ ้า เน่ืองจากปจัจยัทางดา้นต่าง ๆ เช่น การบรกิาร หรอื การออกแบบเสือ้ผา้ เป็นต้น ซึง่สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎขีอง Aaker, D.A. (1991) ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ เป็นสิง่ทีแ่สดงถงึความยดึมัน่ทีผู่บ้รโิภคมต่ีอตราสนิคา้ 
ความภกัดต่ีอตราสนิคา้จดัว่าเป็นองคป์ระกอบของคุณค่าของตราสนิคา้ (Brand Equity) ทีม่คีวามส าคญั เพราะจะ
สะทอ้นใหเ้หน็ว่าผูบ้รโิภคจะเปลีย่นไปใชส้นิคา้อื่นหรอืไม่ รวมทัง้ยงัเป็นองคป์ระกอบหลกัที่ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการ
ซือ้ซ ้าซึง่เป็นสิง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึศกัยภาพทางการตลาดของตราสนิคา้นัน้  เช่น ผูบ้รโิภคจดจ าลกัษณะและมัน่ใจ  
ในคุณภาพของผลติภณัฑ ์H&M กจ็ะซือ้สนิคา้นัน้ เป็นต้น เช่นเดยีวกบัศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 406)  
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ทีก่ล่าวว่า ความรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty) ของลูกคา้ หมายถงึ ความซื่อสตัยค์วามจงรกัภกัดต่ีอตรา
สนิคา้ ซึง่จะมผีลต่อการซือ้สนิคา้นัน้ซ ้า ถ้ามคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้สงู และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของศริลิกัษณ์ 
ปรยีวงศ์ )2555) คุณค่าตราสนิค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่มคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อ
เสือ้ผา้สตรยีีห่อ้ EP ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บักบั
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้สตรยีีห่อ้ “EP” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ และมูลค่าใน
การซือ้เสือ้ผา้ยีห่อ้ “EP” โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า และมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

3. ความพงึพอใจในผลติภณัฑ ์H&M ของผูบ้รโิภคมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M 

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.1 ความพงึพอใจในผลติภณัฑ ์H&M โดยความพงึพอใจโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
ผลติภณัฑ ์ H&M ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M ประมาณ 
(ครัง้/เดอืน) และดา้นการแนะน าใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อนใหใ้ชผ้ลติภณัฑ ์H&M โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งต ่า
และไปในทศิทางเดยีวกนั ส่วนในดา้นจ านวนครัง้ในการสวมใส่ผลติภณัฑ ์H&M    )ครัง้ /เดอืน ) และดา้นค่าใชจ้่ายใน
การซือ้ผลติภณัฑ์ H&M โดยเฉลี่ย)ครัง้/บาท) มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามากและไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 กล่าวคอื เมื่อผู้บรโิภคมรีะดบัความพงึพอใจที่ดขี ึน้ จะมพีฤตกิรรมการซื้อ
ผลติภณัฑH์&Mมากขึน้ ทัง้ในดา้นจ านวนครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M ประมาณ (ครัง้/เดอืน) ดา้นจ านวนครัง้ใน
การสวมใส่ผลติภณัฑ ์H&M    )ครัง้ /เดอืน ) ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M โดยเฉลีย่)ครัง้/บาท) และดา้น
การแนะน าใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อนใหใ้ชผ้ลติภณัฑ ์H&M เพิม่ขึน้ โดยความพงึพอใจโดยรวมจะส่งผลใหผู้บ้รโิภคเหน็
ถงึความคุม้ค่าในการจ่ายเงนิ และการรบัรูผ้ลติภณัฑก์บัความคาดหวงัของผลติภณัฑ ์H&M สง่ผลใหม้กีารตดัสนิใจ
ซือ้ได้ง่าย ซื้อซ ้า และมกีารบอกต่อ เนื่องจากผู้บรโิภคจะมคีวามเชื่อจากการบอกเล่าของเพื่อนหรอืคนรู้จกั               
ถ้าผูบ้รโิภคใช้ผลติภณัฑ์ไหนแลว้ประทบัใจจะมกีารแนะน า หรอืบอกต่อกบัเพื่อนหรอืคนรู้จกั ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ แอนตัน้ จอน (นพพร พลายวงษ์. 2544: 15 – 17; อา้งจาก Anton Jon. 1986: 23 – 28) พบว่าความ
พงึพอใจของลูกคา้เป็นสภาวะทางจติใจของลูกคา้ทีไ่ดร้บัการตอบสนองอย่างเพยีงพอ หรอืมากกว่าในดา้นความ
จ าเป็น ความต้องการ และความคาดหวงัในตวัสนิคา้ หรอืบรกิารซึง่ส่งผลเกดิการซือ้ซ ้า และความภกัดใีนตรา
สนิคา้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามระดบัความพงึพอใจ คอืกลุ่มลกูคา้ทีไ่ม่พงึพอใจ กลุ่มลูกคา้ทีพ่งึพอใจ และ
กลุ่มลูกคา้ทีม่คีวามพงึพอใจมาก จากการวจิยัของแอนตนั และเดอรอยเตอร์ ในปี 1992 พบว่าพฤตกิรรมในการ
ตอบสนองต่อระดบัความพงึพอใจของลูกคา้ทัง้สามกลุ่มจะมคีวามแตกต่างกนัอย่างชดัเจน  โดยกลุ่มลูกค้าที่ไม่          
พงึพอใจจะมกีารต่อว่า และพูดถงึบรษิทัในทางไม่ด ีกลุ่มลูกคา้ทีม่คีวามพงึพอใจจะมพีฤตกิรรมในการซือ้ซ ้า และ
กลุ่มลกูคา้ทีม่คีวามพงึพอใจมาก จะมกีารบอกต่อถงึความดเีด่นของสนิคา้ หรอืบรกิารนัน้ๆ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคเพศหญงิ มอีายุ 35 ปีขึน้ไป ระดบัการศกึษาต ่ากว่า
ปรญิญาตร ีและมสีถานภาพโสด เป็นกลุ่มเป้าหมายทีม่พีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M มากทีสุ่ด ดงันัน้บรษิทั
ควรใหค้วามส าคญักบัผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มนี้ โดยเน้นในเรื่องการโฆษณาหรอืมกีารจดัโปรโมชัน่ต่าง  ๆ ใหเ้หมาะกบั
ผูบ้รโิภคกลุ่มดงักล่าว เช่น การจดัโปรโมทชัน่ เพื่อใหก้ารวางแผนการตลาดมปีระสทิธภิาพมากขึน้ จะพบว่ากลุ่ม
ผูบ้รโิภคอยู่ในวยัท างานทีต่อ้งพบปะผูค้น มเีพื่อนฝงูค่อนขา้งมาก ยงัคงชอบการแต่งตวั ทัง้เพื่อเป็นการเสรมิสรา้ง
บุคลกิของตนเองใหดู้ด ี โดดเด่น และดงึดูดเพศตรงขา้ม ในการออกแบบผลติภณัฑ์ จงึควรเน้นไปยงัคนกลุ่มนี้ 
ดงันัน้แนวทางในการการออกแบบผลติภณัฑข์อง H&M ทีจ่ะแบ่งการออกแบบเป็น 2 อารมณ์ คอื At Work และ At 
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Play โดยเสือ้ผา้แนว At Work จะเป็นเสือ้ผา้ส าหรบัใสท่ างานแต่จะไม่เน้นลกัษณะทีเ่ป็นทางการมาก ส่วน At Play 
จะเน้นเป็นแนวกางเกงยนีส์ สามารถใส่ล าลองได้ โดยเสือ้ผา้ทัง้ 2 แนว จะสามารถน ามา Mix & Match กนัไดน้ัน้
น่าจะตรงใจกบัผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ แต่ทัง้นี้เสือ้ผา้กจ็ะตอ้งมกีารออกแบบรูปแบบใหม่ๆ ทีท่นัสมยัอยู่เสมอ และมคีวาม
เป็นเอกลกัษณ์ เพราะผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ ยงัเป็นกลุ่มทีย่ดึตดิกบัการแต่งตวัตามกระแสนิยม และต้องการเป็นผูท้ีม่ ี
ความโดดเด่นเหนือกว่าบุคคลอื่น เนื่องจากกลุ่มผูบ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์H&M เพราะรูปแบบผลติภณัฑ ์
โดยโอกาสในการสวมใส่เพื่อไปเที่ยว และเสือ้ยดื เสื้อเชิ้ต เสือ้เบร้าเป็นกลุ่มผลติภณัฑ์ที่ผู้บรโิภคนิยมซึ่งอยู่ใน
ลกัษณะ Mix&Match เสือ้เชิต้กส็ามารถใสไ่ปเทีย่วไดเ้ช่นกนั  
 ดา้นพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M ผูป้ระกอบควรมโีฆษณาประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑ ์H&M ในสื่อ
ต่างๆ เนื่องจากการศกึษาพบว่าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรมี
การน าเสนอตราสนิคา้ในสือ่ต่างๆ ทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคจดจ าไดเ้พิม่มาขึน้ เช่น การเสนอตราสนิคา้ในละครโทรทศัน์ 
การเป็นผูส้นบัสนุนในรายการเกมสโ์ชวต่์างๆ เพื่อใหต้ราสนิคา้ H&M สามารถเขา้ไปอยู่ในใจของผูบ้รโิภค การใช้
ความมชีื่อเสยีงและภาพลกัษณ์เดมิทีด่อียู่แลว้ในการขยายกลุ่มเป้าหมาย อาจช่วยใหผ้ลติภณัฑ ์H&M มลีูกคา้เพิม่
มากขึน้ 

 ผูป้ระกอบการควรเน้นกลยุทธด์า้นผลติภณัฑใ์หด้ยีิง่ขึน้ โดยเน้นเรื่องคุณภาพและวสัดุทีใ่ชใ้นการผลติ
ผลติภณัฑ์ มกีารพฒันาและการออกแบบที่ทนัสมยัให้ทนัเทรนแฟชัน่ ให้มคีวามหลากหลาย เพื่อเป็นการสร้าง
ความรูส้กึทีด่ต่ีอผลติภณัฑ ์H&M ทัง้ในดา้นของผลติภณัฑแ์ละสรา้งภาพลกัษณ์การเป็นผูน้ าเครื่องแต่งการน าเขา้
จากต่างประเทศ ทีม่กีารพฒันาคุณภาพและมคีวามทนัสมยัอย่างต่อเนื่อง ท าใหผู้บ้รโิภครบัรูถ้งึความแตกต่างและ
คุณภาพที่เหนือกว่าตราสนิค้าอื่น ซึ่งผู้บรโิภครบัรู้ ยนิดทีี่จะจ่ายเงนิซื้อสนิค้าที่มคีุณภาพดใีนมูลค่าที่สูงขึน้และ
แนะน าให้คนรูจ้กัใช้ผลติภณัฑ์ H&M เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า คุณภาพทีร่บัรูข้องตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์ H&M ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลติภณัฑ์ H&M โดยเฉลี่ย (ครัง้/บาท) อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และในดา้นการแนะน าใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อนใชผ้ลติภณัฑ ์H&M อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 ผูป้ระกอบการควรพจิารณาดา้นรูปแบบของผลติภณัฑ ์H&M ทีม่าจ าหน่ายโดยเน้นเสือ้ผา้ เครื่องแต่ง
กายส าหรบัสวมใส่ไปเที่ยวเพิม่มากขึน้และการออกแบบ เนื่องจากผลการส ารวจพบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่รอ้ยละ 
61.5 สวมใสผ่ลติภณัฑ ์H&M เพื่อไปเทีย่ว และรอ้ยละ 27 ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์H&M เพื่อรปูแบบผลติภณัฑ ์

 ผูป้ระกอบการควรสรา้งความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ H&M โดยการสรา้งทศันคตเิชงิบวกใหก้บัตราสนิคา้
โดยใชก้ลยุทธด์า้นสงัคมซึง่เป็นกลยุทธท์ีต่้องท าอย่างต่อเนื่อง เช่น การชกัชวนผูบ้ริโภคเขา้ร่วมกจิกรรมเกีย่วกบั
ผลติภณัฑห์รอืกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ การบรจิาคเสือ้ผา้ เครื่องแต่งกายตามมลูนิธต่ิางๆ การหกั
รายได้จากการจ าหน่ายส่วนหนึ่งบริจาคให้กบัองค์กรการกุศล เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีในความรู้สกึของ
ผูบ้รโิภคและสรา้งความผกูพนักบัตราสนิคา้ เชื่อมโยงตราสนิคา้กบัความทรงจ าของผูบ้รโิภค เนื่องจากผลการวจิยั
พบว่าความสมัพนัธข์องตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M ในดา้นจ านวนครัง้ในการ
ซือ้ผลติภณัฑ ์H&M )ครัง้/เดอืน) และดา้นการแนะน าใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อนใชผ้ลติภณัฑ ์H&M อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 

 ผูป้ระกอบการควรสรา้งความใกลช้ดิกบัผูบ้รโิภคผ่านฝ่ายบรกิารลูกคา้ (Customer Service) เพื่อสรา้ง
และรกัษาความสมัพนัธก์บัผูบ้รโิภคอย่างต่อเน่ือง เช่น การรบัฟงัขอ้คดิเหน็หรอืเรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกบัสนิคา้ มกีาร
แกป้ญัหาหรอืแจง้ผลการแกไ้ขปญัหาใหผู้บ้โิภคทราบ 

 ผูป้ระกอบการควรจดัท าระบบสมาชกิเพื่อสร้างความภกัดต่ีอตราสนิค้าใหเ้พิม่มากขึน้ โดยใชก้ลยุทธ์
การสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ (Customer Relationship Management หรอื CRM) โดยส ารวจความต้องการ 
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สรา้งฐานขอ้มลูผูบ้รโิภค ก่อนคดัสรรและเลอืกสทิธปิระโยชน์ใหก้บักลุ่มสมาชกิ มกีารสือ่สารขอ้มูลข่าวสารเกีย่วกบั
ผลติภณัฑ ์H&M ใหก้บัสมาชกิผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อนิเตอรเ์น็ต โซเชีย่ลเน็ตเวริค์ เช่น Facebook มกีารส่ง
สนิค้าใหม่ให้สมาชกิได้ทดลองก่อน ซึง่การสร้างความภกัดต่ีอตราสนิค้านี้ จะท าใหผู้้บรโิภคยดึมั น่กบัตราสนิค้า 
H&M เกดิการซือ้ซ ้าและแนะน าใหผู้อ้ื่นใชผ้ลติภณัฑ ์H&M เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า ความภกัดต่ีอตราสนิค้า               
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ H&M ในด้านจ านวนครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑ์ H&M ประมาณ   
(ครัง้/เดอืน) ดา้นจ านวนครัง้ในการสวมใส่ผลติภณัฑ ์H&M    )ครัง้ /เดอืน ) ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M 
โดยเฉลีย่ )ครัง้/บาท) การแนะน าใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อนใหใ้ชผ้ลติภณัฑ ์H&M อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 ด้านความพงึพอใจในผลิตภัณฑ์ H&M ควรมกีารส ารวจความต้องการของผู้บรโิภคเพิม่เติม เพื่อให้
ผูบ้รโิภคยอมรบัและเกดิความพงึพอใจในผลติภณัฑ ์H&M มากขึน้ เนื่องจากความพงึพอใจของผูบ้รโิภคยงัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง บรษิทัควรเพิม่ความพงึพอใจในคุณค่าตราสนิคา้ ทัง้ในเรื่องชื่อเสยีง การรบัรูคุ้ณค่าทีเ่กดิจากการ
รบัรูต้ราสนิคา้ ดา้นความสมัพนัธข์องตราสนิค้า และความภกัดต่ีอตราสนิคา้ เพราะคุณค่าตราสนิคา้ในแต่ละดา้น
ดงักล่าวลว้นแต่มคีวามส าคญัต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ H&M ของผู้บรโิภคเป็นอย่างมาก จากการศกึษา
พบว่าความพงึพอใจโดยรวมในผลติภณัฑ ์H&M มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ ์H&M อยู่ในระดบั
ทีค่่อนขา้งต ่าถงึต ่ามาก 
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