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บทคดัย่อ 

 

 งานวจิยัน้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษา ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอตรา

สนิคา้ H&M ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชห้รอืเคยใชส้นิคา้ H&M 

ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คนโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสถิตทิีใ่ชใ้นการ

วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว การหาความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญน้อยที่สุด การทดสอบความสัมพันธ์โดยการหาค่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 

 1.  ผูบ้รโิภคสนิคา้ H&M สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีาย ุ31-40 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี

อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และรายไดต่้อเดอืน 40,000 บาท ขึน้ไป 

 2.  ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของตราสนิค้า H&M 

โดยรวมในดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ดา้นบคุลากร และดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบัด ีตามลาํดบั 

 3.  ผู้บริโภคส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัความภักดีต่อตราสนิค้า H&M โดยรวมอยู่ในระดับ   

ปานกลาง 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 

 1.  ผู้บริโภคที่มีเพศ สถานภาพ และระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความภักดีต่อตราสนิค้าH&M ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 และ0.01 ตามลาํดบั 

 2.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิารในภาพรวม ดา้นจดัจําหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นผลติภณัฑ ์และบรกิาร 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดโีดยรวมต่อตราสนิคา้ H&M ของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ลาํดบั โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่าและ

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดโีดยรวมต่อตราสนิคา้ H&M อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

 

คาํสาํคญั: ความสมัพนัธ ์ความภกัด ีผูบ้รโิภค ตราสนิคา้ H&M 

 

 

 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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Abstract 

 

 This research aims to study Service Marketing Mix Relating to Consumers’ Brand Loyalty of H&M 

in Bangkok Metropolis. The sample in this research is 400 customers who use/ used 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 one-way analysis of variance, least significant difference, Pearson 

product moment correlation coefficient. 

 The results are analyzed as follows: 

 1.  The majority of the customers are female, aged between 31-40 years, being single, holding 

bachelor degree, working as private company employees and earning average monthly income more than 

Baht 40,000. 

 2.  The majority of customers have the opinion towards Service Marketing Mix of H&M at good 

level in Physical Evidence, Promotion, Product& Service, Price, Place, People and Process respectively. 

 3.  The majority of customers have the opinion towards overall Brand Loyalty of H&M at moderate 

level. 

 The results of hypotheses testing area as follows: 

 1.  The customers of different gender, marital status and education level have difference in Brand 

Loyalty of H&M in Bangkok Metropolis with statistical significance of 0.05 and 0.01 levels respectively. 

 2.  Overall Service Marketing Mix and the aspects of Place, People, Product& Service, Physical 

and Process have relationship with Brand Loyalty of H&M at statistically significant levels of 0.01 and 0.05 

respectively with the low level and in the same direction. In Price aspect has relationship with Brand Loyalty 

of H&M at statistically significant level of 0.01 with the moderate level and in the same direction.  

 

Keywords: Relationships, Loyalty, Consumer, Brand H & M. 

 

บทนํา 

 ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ.2555-2557 (ค.ศ.2012-2014) หรอืในช่วงเวลา 2-3 ปีทีผ่่านมามกีารขยายตวัของ

ธุรกจิเสือ้ผ้าจากต่างประเทศ เขา้มาขยายสาขาในประเทศไทยที่เป็นตราสนิค้าในโซนเอเซยี และตราสนิค้าจากทาง

ยุโรป รวมทัง้มนีักลงทุนชาวไทยทีนํ่าเขา้เสือ้ผา้ทีเ่ป็นตราสนิคา้ต่างประเทศเขา้มาขายในเมอืงไทย ซึ่งก่อนหน้าน้ีคน

ไทยส่วนใหญ่ต้องเดนิทางไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อซื้อสนิค้าที่มตีราสนิค้าจากต่างประเทศ เน่ืองจากไม่มตีราสนิค้า

เสือ้ผา้เหล่านัน้ในประเทศไทยมากนกั  

 หลงัจาก Uniqlo ตราสนิคา้ดงัจากญีปุ่น่เขา้มาทาํการตลาดในเมอืงไทยในปี พ.ศ.2554 (ค.ศ.2011) ต่อมาใน

ปี พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012) H&M (เอช แอนด ์เอม็) Fast Fashion (ฟาส แฟชัน่) อนัดบั 1 ของโลกจากประเทศสวเีดน ก็

เขา้มาขยายสาขาในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยเปิดสาขาแรก ที ่ศูนย์การคา้ สยามพารากอน และ สาขาที ่2 

ศนูยก์ารคา้ เดอะมอลลบ์างกะปิ ปจัจบุนัมสีาขาทัง้หมด 9 สาขา 

 H&M ย่อมาจาก Hernnes & Mauritz AB: H&M เป็นบรษิทัเครื่องแต่งกายของประเทศสวเีดน เปิดสาขา

แรกทีอ่งักฤษ ในปี ค.ศ.1964 หลงัจากนัน้ไดข้ยายสาขาในทวปียุโรป นอรเ์วย์ เดนมารค์ สวติเซอร์แลนด ์และขยาย

เครอืขา่ยสาขาทัว่ทัง้ทวปียุโรป ในปีค.ศ.2006 H&M มสีาขาแรกในทวปีเอเชยีที ่ดูไบ และเป็นเฟรนไชสแ์รกของ H&M 

ปี ค.ศ.2007 เริม่เปิดสาขาในฮอ่งกง จนี และญีปุ่น่  
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 เสือ้ผา้ของ H&M แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คอื ผูห้ญงิ (Women) ผูช้าย (Men) เดก็ (Kid) และวยัรุ่นเฉพาะ 

(Divide Youth) ดว้ยการออกแบบจากดไีซน์เนอร ์in-house จงึทําใหม้สีนิคา้ใหม่เขา้รา้นเกอืบทุกวนั Collection จะ

เหมอืนกนัทัว่โลก ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศของแต่ละประเทศ โดยทีจ่ะเปลีย่น Collection ทกุๆ 2 อาทติย ์ตามแนวคดิ 

Fast Fashion (ฟาส แฟชัน่) 

 ปจัจุบนัธุรกจิเสือ้ผา้มกีารแข่งขนักนัสูงมากขึน้ ทัง้เสือ้ผ้าตราสนิคา้ไทย และการเขา้มาขยายตลาดเสือ้ผ้า

ตราสนิคา้ต่างประเทศ ทาํใหม้สีนิคา้ทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้ ซึง่แต่ละตราสนิคา้จะมเีอกลกัษณ์ทีแ่ตกต่างกนัไป ทาํ

ใหแ้ต่ละตราสนิคา้ต้องมกีารพฒันาปรบัปรุงกลยุทธท์างการตลาดในดา้นต่างๆ เพื่อใหลู้กคา้พงึพอใจต่อสนิคา้ บรกิาร

และก่อใหเ้กดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้  

 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจในการศกึษาถงึสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บั

ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ H&M ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเหตุผลทีผู่ว้จิยัเลอืกทีจ่ะศกึษากลุ่มตวัอย่างซึง่

เป็นผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครปจัจุบนัให้ความสนใจและนิยมตรา

สนิคา้จากต่างประเทศมากกวา่ผูบ้รโิภคในเขตต่างจงัหวดั อกีทัง้มกีาํลงัซือ้สงู รวมถงึตราสนิคา้นําเขา้จากต่างประเทศก็

จะเริม่เปิดสาขาแรกในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัจะเหน็ไดจ้ากการเปิดสาขาใหม่ของตราสนิค้าเสือ้ผา้จากต่างประเทศ 

เช่น Zara Mango Uniqlo และ H&M เป็นต้น ซึง่แต่ละตราสนิค้าจะมกีารแยกส่วนแบ่งตลาดสนิคา้ตามลกัษณะของ

รูปแบบของเสื้อผ้ามากขึ้น และอีกทัง้วิถีการดํารงชีวิต หรือ รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในกรุงเทพมหานครที่

แตกต่างกนัจงึทําให้มคีวามชอบเสือ้ผา้ที่แตกต่างกนั ดงันัน้เพื่อทราบถงึความคดิของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอตราสนิคา้ H&M 

ดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร และความภกัดต่ีอตราสนิคา้ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยผลการวจิยัทีไ่ด้

จะนํามาชว่ยในการวางแผนกลยุทธใ์นการดาํเนินงานดา้นการตลาดและบรกิาร เพื่อใหเ้กดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้และ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดต้รงจุด อนัจะนําไปสู่การรกัษาฐานลูกคา้ เพิม่ยอดขาย เพิม่จํานวนลูกคา้ใหม่

และสง่ผลต่อความเป็นผูนํ้าทางดา้นการตลาดของสนิคา้ นอกจากน้ีเพือ่เป็นแหล่งขอ้มลูใหแ้ก่ผูท้ีส่นใจทีต่อ้งการคน้ควา้ 

และทาํการวจิยัต่อไปในอนาคต 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาความภกัดใีนตราสนิคา้ H&M ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามลกัษณะดา้น

ประชากรศาสตร ์

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบัความภกัดต่ีอตราสนิคา้ H&M ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

 1. ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

  1.1 เพศ 

   1.1.1 ชาย 

   1.1.2 หญงิ 

  1.2  อายุ 

    1.2.1  ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 20 ปี 

    1.2.2  21-30 ปี 

    1.2.3  31-40 ปี 

    1.2.4  41 ปีขึน้ไป 
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  1.3  สถานภาพ 

    1.3.1  โสด 

    1.3.2  สมรส/ อยู่ดว้ยกนั 

    1.3.3  หยา่รา้ง/ หมา้ย/ แยกกนัอยู่ 

  1.4  ระดบัการศกึษา 

    1.4.1  ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    1.4.2  ปรญิญาตร ี

    1.4.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี

  1.5  อาชพี 

    1.5.1 นกัเรยีน/ นิสติ/ นกัศกึษา  

    1.5.2  พนกังานบรษิทัเอกชน 

    1.5.3  รบัราชการ/ รฐัวสิาหกจิ 

    1.5.4  ธรุกจิสว่นตวั/ อาชพีอสิระ 

    1.5.5  อื่นๆ โปรดระบุ………. 

  1.6  รายไดเ้ฉลีย่ 

    1.6.1  ตํ่ากวา่ 10,000 บาท  

    1.6.2  10,000 – 19,999 บาท 

    1.6.3  20,000 – 29,999 บาท 

    1.6.4  30,000 – 39,999 บาท 

    1.6.5  40,000 บาท ขึน้ไป 

 2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 

  2.1 ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร (Product and service) 

  2.2  ดา้นราคา (Price) 

  2.3  ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย (Place of distribution) 

  2.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 

  2.5  ดา้นบคุลากร (People) 

  2.6  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) 

  2.7  ดา้นกระบวนการ (Process) 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความภักดีต่อตราสนิค้า H&M ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้ H&M แตกต่างกนั 

 2. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอตราสนิคา้ H&M ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของประชากรศาสตร ์ชฟิฟ์แมน และคานุกค ์(Schiffman; & Kanuk. 2007: 48)[1] กล่าวว่า 

ลกัษณะประชากร-ศาสตร์ เป็นการกล่าวถึงความสําคญัและการวดัสถิติของประชากร โดยที่ลกัษณะของประชากร- 

ศาสตร ์ไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพสมรส รายได ้อาชพี และการศกึษา สว่นลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 

 1.  อายุ (Age) ความต้องการและความสนใจในสนิค้าและบรกิารจะเปลีย่นแปลงไปตามอายุของผู้บรโิภค

เสมอ  

 2.  เพศ (Sex) เพศสามารถจําแนกผู้บริโภคในสนิค้าและบรกิารบางประเภทได้ สนิค้าและบริการบาง

ประเภทมคีวามเป็นเพศชายหรอืเพศหญงิโดยธรรมชาตขิองมนั  

 3.  สถานภาพสมรส (Marital Status) ครอบครวัมคีวามสมัพนัธก์บัจาํนวนหน่วยในการบรโิภค  

 4.  รายได ้การศกึษา และอาชพี (Income, Education, and Occupation) รายไดเ้ป็นตวัแปรทีม่คีวามสาํคญั

ในการจาํแนกความแตกต่างระหวา่งสว่นแบง่ตลาด นกัการตลาดทัว่ไปจะใชร้ายไดเ้ป็นตวัแบ่งส่วนตลาดเพราะนักการ

ตลาดรู้สึกว่ารายได้เป็นตัวที่บ่งบอกถึงความสามารถที่จะซื้อสินค้า บ่อยครัง้ที่รายได้ถูกนําไปรวมกับตัวแปร

ประชากรศาสตรต์วัอืน่เพือ่กาํหนดตลาดกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งแมน่ยาํ 

 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541: 210)[2] ไดใ้หค้วามหมาย

ของการบรกิาร (Service) ว่าเป็นกจิกรรมผลประโยชน์หรอืความพงึพอใจทีส่นองความต้องการแก่ลูกคา้ เช่น โรงเรยีน 

โรงภาพยนตร ์โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ  สว่นฉตัยาพร เสมอใจ (2545: 10)[3] ไดใ้หค้วามหมายของการบรกิารวา่เป็น

กจิกรรม ประโยชน์หรอืความพงึพอใจ ทีจ่ดัทาํเพือ่เสนอขาย หรอืกจิกรรมทีจ่ดัทาํขึน้รวมกบัการขายสนิคา้ 

 ส่วนประกอบของการบริการ ค๊อตเลอร ์(Kotler; et al.  2004: 445)[4] ไดก้ล่าวว่า ส่วนประกอบของการ

บรกิาร ประกอบดว้ย 

 1.  สินค้าท่ีมีรปูลกัษณ์อย่างแท้จริง (Pure tangible good) โดยขัน้แรกเป็นการเสนอทีป่ระกอบดว้ยสนิคา้

ทีม่รีปูลกัษณ์ เช่น สบู่ ยาสฟีนั เกลอื โดยไม่มกีารบรกิารเกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ ์

 2.  สินค้าท่ีมีรปูลกัษณ์พรอ้มบริการ (Tangible good with accompanying service)ประกอบดว้ยสนิคา้ที่

มรีปูลกัษณ์พรอ้มกบับรกิารหน่ึงๆหรอืมากกวา่ เชน่ Thedore levitt ศาสตราจารย ์ของ Harvard business school และ

บรรณาธกิารของ Harvard business review (Jim Aisner. 2549) บุคคลผูม้ชีื่อเสยีงของโลก ผูท้ีร่เิริม่การใชค้ําว่า 

“Globalization” (Globetrade. 2549) กล่าวว่า ผลติภณัฑ์ยิง่มเีทคโนโลยมีากเท่าไร (เช่น รถยนต์ คอมพวิเตอร์) 

ยอดขายของผลติภณัฑจ์ะขึน้อยู่กบัคุณภาพและบรกิารทีใ่หก้บัลูกคา้ (เช่น หอ้งแสดงสนิคา้ การขนส่งสนิคา้ การซ่อม

บาํรุงรกัษา การปฏบิตักิาร การฝึกอบรมชา่ง การตดิตัง้ การรบัประกนั) 

 3.  การผสมผสาน (Hybrid) หมายถงึการให้สดัส่วนที่เท่าๆกนัของการบรกิารและสนิค้าเช่น ผูท้ี่เขา้ไป

รบัประทานอาหารทีภ่ตัตาคารเพือ่ตอ้งการทัง้รบัประทานอาหารและบรกิารพรอ้มกนั 

 4.  การบริการเป็นหลกั พร้อมด้วยสินค้าและบริการเสริม (Major service with accompanying minor 

goods and services) เป็นการใหบ้รกิารเป็นหลกัพรอ้มดว้ยบรกิารเสรมิหรอืสนิคา้สนบัสนุน เช่น ผูโ้ดยสารสายการบนิ

ซือ้บรกิารขนสง่ การเดนิทางนัน้จะประกอบดว้ยสนิคา้ทีม่รีูปลกัษณ์ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ต้นขัว้ตัว๋ และนิตยสารของ

สายการบนิ ซึง่บรกิารทีว่า่นัน้ ตน้ทนุเกดิจากตน้ทนุสนิคา้ คอื เครือ่งบนิ แต่สนิคา้ขัน้ตน้ คอืการบรกิารนัน่เอง 

 5.  การบริการอย่างแท้จริง (Pure service) เป็นการใหบ้รกิารขัน้ต้น เช่น การเลีย้งเดก็ การบําบดัทางจติ 

และการนวด เป็นเรื่องยากที่จะกําหนดหลกัของการบรกิาร หากไม่มกีารพจิารณาถงึลกัษณะพเิศษ แต่อย่างไรกต็าม

การกาํหนดหลกัการบรกิารทีป่ลอดภยั ประการแรก คอื การบรกิารขึน้อยู่กบัเครื่องมอืหรอืพืน้ฐานของคนใหบ้รกิาร ว่า

มคีวามชาํนาญระดบัมอือาชพีหรอืไม ่มทีกัษะหรอืไม ่ประการทีส่อง คอื การบรกิารบางประเภทตอ้งไดร้บัความร่วมมอื

จากลกูคา้ เช่น การผ่าตดัสมอง ลูกคา้ต้องเขา้มามสี่วนร่วม ในขณะทีก่ารซ่อมรถยนต์ลูกคา้ไม่จําเป็นต้องเขา้ร่วมดว้ย 

หากลกูคา้ตอ้งเขา้มามสีว่นร่วม ผูใ้หบ้รกิารต้องคํานึงถงึความต้องการของผูร้บับรกิาร เช่น รา้นเสรมิสวยจะต้องลงทุน
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ในการตกแต่งรา้นเปิดเสยีงเพลง และสนทนากบัลูกคา้อย่างอ่อนหวาน ประการทีส่าม คอื การใหบ้รกิารจะแตกต่างกนั

คอืการใหบ้รกิารบุคคล หรอืการบรกิารธุรกจิ และประการสุดทา้ย ผูใ้หบ้รกิารจะแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงค ์และ

สภาพความเป็นเจา้ของ คอื สว่นบคุคลหรอืมหาชน 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชห้รอืเคยใช้สนิคา้ H&M ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชห้รอืเคยใชส้นิคา้ H&M 

ซึง่ไม่ทราบจํานวนประชากร ทีแ่น่นอน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดท้ําการกําหนดกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัโดยอาศยัสตูร (กลัยา 

วานิชยบ์ญัชา.  2546: 14) ในการคาํนวณจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

    
2

24
Zn
E

=  

 โดย n  = จาํนวนของขนาดตวัอยา่ง  

   E  = ระดบัความคลาดเคลือ่นทีย่อมรบัไดก้าํหนดไวไ้มเ่กนิ 5% 

   Z  = 1.96 ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ที ่95% 

 โดยแทนค่าทีร่ะดบัความน่าจะเป็นของประชากรเท่ากบั 0.5 ค่า Z ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จะมคี่า Z = 

1.96 และมคีวามคาดเคลื่อนที ่0.05 (E = 0.05) ผลทีไ่ดด้งัน้ี 

 

n  = 
(1.96)2 

=  385  คน 
 

(4) (0.05)2  
 

 ทัง้น้ีเพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างทีด่จีงึเพิม่จํานวนกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 4% ของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 15 คน รวม

เป็นกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน 

 

 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

 ขัน้ตอนท่ี 1 การสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการหาตวัอยา่งจากกลุ่มลกูคา้ทีม่าซือ้

ผลิตภัณฑ์ตราสนิค้า H&M จากห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีจํานวนทัง้หมด 9 สาขาในประเทศไทย เป็นสาขาใน

กรุงเทพมหานคร 6 สาขา โดยเจาะจงกลุ่มตวัอยา่งจากลกูคา้ทีม่าซือ้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ H&M 6 สาขา ดงัน้ี 

 1. ศนูยก์ารคา้ สยามพารากอน    

 2. ศนูยก์ารคา้ เซน็ทรลัเวลิด ์    

 3. ศนูยก์ารคา้ เทอรม์นิลั 21   

 4. ศนูยก์ารคา้ เดอะมอลล ์บางกะปิ   

 5. ศนูยก์ารคา้ เซน็ทรลั พลาซา บางนา 

 6. ศนูยก์ารคา้ แฟชัน่ไอสแ์ลนด ์รามอนิทรา  

 ทัง้น้ีทางผูว้จิยัเลอืกเกบ็ขอ้มลูของกลุ่มตวัอย่างจากศูนยก์ารคา้ทัง้ 6 ขา้งต้น โดยมเีหตุผลดงัน้ี ศูนยก์ารคา้ 

สยามพารากอน ศนูยก์ารคา้ เซน็ทรลัเวลิด ์อยู่ในเขตปทุมวนั และ ศูนยก์ารคา้ เทอรม์นิัล 21 อยู่ในเขตสขุมุวทิ ซึง่อยู่

ในยา่นทีเ่ป็นศนูยร์วมของแฟชัน่และผูบ้รโิภคทีใ่หค้วามสนใจตราสนิคา้จากต่างประเทศ ทีม่กีาํลงัซือ้สงู รวมทัง้เป็นยา่น

ทีม่ตีกึอาคารสาํนกังานขนาดใหญ่ทีม่ชีือ่เสยีง เป็นยา่นธรุกจิทีส่าํคญั สว่นศนูยก์ารคา้ เดอะมอลล ์บางกะปิ ศูนยก์ารคา้ 
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เซน็ทรลั พลาซา บางนา และศูนย์การค้า แฟชัน่ไอสแ์ลนด์ รามอนิทรา ซึง่อยู่เขตกรุงเทพชัน้นอก อาคารสํานักงาน 

และที่พกัอาศยั เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ครอบคลุมทัง้ในย่านธุรกิจในเขต

กรุงเทพชัน้ใน และเขตกรุงเทพชัน้นอก 

  

 ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยกําหนดจํานวนตวัอย่าง ทําการสาํรวจที่

ศนูยก์ารคา้ทัง้ 6 แห่ง รวมทัง้สิน้ 400 คน 

 1. ศนูยก์ารคา้ สยามพารากอน   จาํนวน 70 ชุด  

 2. ศนูยก์ารคา้ เซน็ทรลัเวลิด ์   จาํนวน 70 ชุด  

 3. ศนูยก์ารคา้ เทอรม์นิลั 21   จาํนวน 60 ชุด 

 4. ศนูยก์ารคา้ เดอะมอลล ์บางกะปิ  จาํนวน 70 ชุด 

 5. ศนูยก์ารคา้ เซน็ทรลั พลาซา บางนา  จาํนวน 70 ชุด 

 6. ศนูยก์ารคา้ แฟชัน่ไอสแ์ลนด ์รามอนิทรา จาํนวน 60 ชุด 

 โดยแบ่งเป็น ศูนยก์ารคา้ สยามพารากอน ศูนยก์ารคา้ เซน็ทรลัเวลิด ์และศูนยก์ารคา้ เทอรม์นิัล 21 ซึง่อยู่

ในเขตยา่นธรุกจิและเขตกรุงเทพชัน้ใน รวมจาํนวน 200 ชดุ สว่นศนูยก์ารคา้ เดอะมอลล ์บางกะปิ ศนูยก์ารคา้ เซน็ทรลั 

พลาซา บางนา และศูนย์การคา้ แฟชัน่ไอสแ์ลนด์ รามอนิทรา ซึ่งอยู่เขตกรุงเทพชัน้นอก รวมจํานวน 200 ชุด รวม

ทัง้สิน้ 400 ชุด 

 ขัน้ตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างโดยใชค้วามสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยนํา

แบบสอบถามทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวเ้กบ็ขอ้มลู ณ ศูนยก์ารคา้ตามทีก่ําหนดทัง้ 6 แห่ง ในขัน้ตอนที ่1 โดยเกบ็ตามจํานวนที่

ตอ้งการ แบบโควตา้ (Quota Sampling) จนครบ 400 คน ตามจาํนวนทีต่อ้งการ 

 

ผลการวิจยั  

 ผลการศกึษา “ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดต่ีอตราสนิค้า H&M ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 

 1. ข้อมูลด้านลกัษณะส่วนบุคคล  

  เพศ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.75 

รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.25 

  อายุ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จํานวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.75 

รองลงมา คอื อาย ุ40 ปีขึน้ไป จาํนวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.00 และอายุตํ่ากว่า 30 ปี จํานวน 41 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 10.25 ตามลาํดบั 

  สถานภาพ พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มสีถานภาพโสด/ หย่ารา้ง/ แยกกนัอยู่/หมา้ย จํานวน 

288 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.00 และมสีถานภาพสมรส/ อยูด่ว้ยกนั จาํนวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.00 ตามลาํดบั 

  ระดบัการศึกษา พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญา

ตร ีจํานวน 231 คน คดิเป็นร้อยละ 57.75 และมีระดบัการศกึษาสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 

42.25 ตามลาํดบั 

  อาชีพ พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน มจีํานวน 296 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 74.00 รองลงมามอีาชพีธรุกจิสว่นตวั/ อาชพีอสิระ/ นกัเรยีน/ นิสติ/ นักศกึษา/ อื่นๆ เช่น แม่บา้น มจีํานวน 

73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.25 และอาชพีรบัราชการ/ รฐัวสิาหกจิ มจีาํนวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.75 ตามลาํดบั 
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  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 40,000 บาท ขึน้ไป มี

จาํนวน 268 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.00 รองลงมามรีายไดต่้อเดอืนตํ่ากวา่หรอืเท่ากบั 29,999 บาท มจีํานวน 87 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 21.75 และมรีายไดต่้อเดอืน 30,000-39,999 บาท มจีาํนวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.25 ตามลาํดบั 

 2. การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการของตราสินค้า  H&M ผูบ้รโิภคส่วน

ใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของตราสนิค้า H&M โดยรวมในด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

ดา้นบุคลากร และด้านกระบวนการอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 3.87 3.82 3.69 3.62 3.62 และ 3.58 

ตามลาํดบั และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น มรีายละเอยีดดงัน้ี 

  ด้านผลิตภณัฑ์ ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของตราสนิค้า 

H&M ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร โดยรวมอยู่ในระดบั ด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82  

  เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด

บรกิารของตราสนิคา้ H&M ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารในระดบัดทีุกขอ้ คอื มชีื่อเสยีง มคีวามปราณีตในการตดัเยบ็ มี

การออกแบบทีท่นัสมยั มแีบบใหเ้ลอืกมากมายและมแีบบใหม่อยู่เสมอ วตัถุดบิทีนํ่ามาใชใ้นการตดัเยบ็สนิคา้ H&M มี

คุณภาพ และการใหบ้รกิารหลงัการขาย เช่น การให้เปลี่ยนสนิคา้ของ H&M มคีวามเหมาะสม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.04 3.91 3.87 3.84 3.65 3.58 ตามลาํดบั  

  ด้านราคา ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดของบรกิารของตราสนิคา้ H&M ดา้น

ราคา โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.69 

  เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของ

ตราสนิคา้ H&M ดา้นราคา ในระดบัดทีัง้ 2 ขอ้ คอื ราคาสนิคา้ทีเ่หมาะสมเมือ่เทยีบกบัตราสนิคา้อืน่ และราคาคุม้คา่เมือ่

เทยีบกบัคณุภาพของสนิคา้ โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.75 และ 3.64 ตามลาํดบั 

  ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของตรา

สนิคา้ H&M ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62 

  เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด

บริการของตราสนิค้า H&M ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ในระดับดีทัง้ 2 ข้อ คือ มีจํานวนสาขาที่เพียงพอและ

ครอบคลุมในเขตกรุงเทพมหานคร และเวป็ไซต์ของ H&M ช่วยเพิม่ความสะดวกในการใหบ้รกิารขอ้มูลเพื่อเลอืกซื้อ

สนิคา้ โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 3.62 

  ด้านการส่งเสริมการตลาด ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารของตราสนิคา้ 

H&M ดา้นการสง่เสรมิการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 

  เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด

บรกิารของตราสนิคา้ H&M ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ในระดบัดทีัง้ 2 ขอ้ คอื การส่งเสรมิการตลาดโดยการลดราคา

ตามฤดกูาลของ H&M มคีวามเหมาะสม และการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ของ H&M เช่น ป้ายโฆษณา เวป็ไซต์ มคีวาม

น่าสนใจ โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.88 และ 3.86 ตามลาํดบั  

  ด้านการบุคลากร ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดของตราสนิค้า H&M ด้าน

บคุลากร โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62 

  เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด

ของตราสนิคา้ H&M ดา้นบุคลากร ในระดบัดทีัง้ 3 ขอ้ คอื พนักงานขายสามารถใหค้ําแนะนําและตอบขอ้ซกัถามได ้

พนักงานขายมอีธัยาศยัและมนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีและการใหบ้รกิารของพนักงานขายมกีารดูแลเอาใจใส่ในการใหบ้รกิาร 

และมมีารยาททีเ่หมาะสม โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.65 3.63 และ 3.58 ตามลาํดบั 
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  ด้านลกัษณะทางกายภาพ ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดของตราสนิคา้ H&M 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 

  เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด

ของตราสนิค้า H&M ด้านลกัษณะทางกายภาพ ในระดบัดทีัง้ 3 ขอ้ คอื การจดัวางสนิค้าภายในร้าน H&M เป็น

หมวดหมูแ่ละเหมาะสม การตกแต่งรา้น H&M มคีวามสวยงามและ การปรบัเปลีย่นสนิคา้ การจดัวางสนิคา้และตกแต่ง

รา้น H&M ตามฤดกูาลทีเ่หมาะสม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 3.87 และ 3.84 ตามลาํดบั 

  ด้านกระบวนการ ระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดของตราสินค้า H&M ด้าน

กระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.58 

  เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด

ของตราสนิคา้ H&M ดา้นกระบวนการ ในระดบัดทีัง้ 2 ขอ้ คอื การจดัระบบการลองสนิคา้ของ H&M มคีวามเหมาะสม 

และระบบการรบัชาํระเงนิทีร่วดเรว็ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.61 และ 3.56 ตามลาํดบั 

 3. การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัความภกัดีต่อตราสินค้าH&M ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร  

  ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัความภักดีต่อตราสินค้า H&M ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 2.98  

  เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัความภกัดต่ีอตราสนิค้า 

H&M ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัมาก 1 ขอ้ คอื แนะนําให้คนรูจ้กัใชส้นิคา้ H&M โดยมคี่าเฉลี่ย

เทา่กบั 3.48 รองลงมามรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความภกัดต่ีอตราสนิคา้ H&M ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในระดบัปานกลาง 3 ขอ้ คอื การซือ้สนิคา้ H&M เมื่อสนิคา้ออก collection ใหม่ หากสนิคา้ยีห่อ้อื่นๆ มกีารจดัรายการ

สง่เสรมิการขายทีน่่าสนใจ ทา่นยงัคงซือ้ผลติภณัฑส์นิคา้H&M และใชส้นิคา้ยีห่อ้ H&M เหมอืนเดมิถงึแมว้่ามบีุคคลอื่น

มาแนะนําใหใ้ชส้นิคา้ยีห่อ้อืน่ โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.25 3.10 และ 2.88 ตามลําดบั ในระดบัน้อย 1 ขอ้ คอื หากสนิคา้ 

H&M มกีารปรบัราคาเพิม่สงูขึน้ทา่นยงัคงซือ้สนิคา้ยีห่อ้ H&M ต่อไป โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.19 

  

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดต่ีอตราสนิค้า 

H&M ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ทีส่าํคญัมาอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 

อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้ H&M แตกต่างกนั 

 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ แตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้ H&M แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 จากผลการวจิยัพบวา่ เพศหญงิมคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้ H&M มากกวา่เพศชาย เน่ืองจากเพศหญงิเป็นเพศทีร่กั

ความสวยงาม ตดิตามแฟชัน่ตลอดเวลา ชอบการแต่งตวั และมจีติใจอ่อนไหวมกัถูกชกัจูงใจไดง้่ายกว่าเพศชาย จงึมี

ความภกัดมีากกว่า ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 204) ที่กล่าวว่า การวจิยัทาง

จติวทิยาไดแ้สดงให้เหน็ว่า ผู้หญิงกบัผูช้ายมคีวามแตกต่างกนัอย่างมากในเรื่องความคดิ ค่านิยม และทศันคติ ทัง้น้ี 

เพราะวฒันธรรมและสงัคมกาํหนดบทบาทของคนสองเพศไวต่้างกนั ผูห้ญงิมกัจะเป็นคนทีม่จีติใจอ่อนไหวมกัถูกชกัจูง

ใจไดง้่ายกว่าผูช้าย ผูช้ายใหเ้หตุผลและจดจําไดม้ากกว่าผูห้ญงิ ผูช้ายมคีวามสามารถในการคาดคะเน ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลไดม้ากกว่าผูห้ญงิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรยีานุช วรีะรกัษ์เดชา (2557) ศกึษาเรื่อง คุณค่าตรา

สนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้และความพงึพอใจในผลติภณัฑ ์H&M ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

รวมทัง้การสวมใสเ่สือ้ผา้เป็นการแสดงออกถงึความสวยงามรปูแบบหน่ึง ดงันัน้ผูห้ญงิมคีวามใสใ่จเรือ่งการแต่งกายและ

พรอ้มทีจ่ะปรบัเปลีย่นตามกระแสแฟชัน่ ไปเรื่อยๆ ซึง่ ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ชฟิฟ์แมน และ  คานุกค ์

(Schiffman; & Kanuk. 2006: 48) กล่าววา่ เพศสามารถจาํแนกผูบ้รโิภคในสนิคา้และบรกิารบางประเภทได ้สนิคา้และ
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บริการบางประเภทมีความเป็นเพศชายหรือเพศหญิงโดยธรรมชาติของมนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ วศิน              

เจรญิสขุ. (2556). ศกึษาเรือ่ง ผลติภณัฑแ์ละคุณคา่ตราสนิคา้ทมีีอ่ทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้สาํเรจ็รปู UNIQLO 

ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร กล่าววา่ ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้ H&M แตกต่างกนั 

 ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ แตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้ H&M แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ

ทีร่ะดบั 0.05 จากผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/ อยู่ดว้ยกนั มคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้ H&M มากกว่า

สถานภาพโสด/ หย่ารา้ง/ หม้าย/ แยกกนัอยู่ เน่ืองจากสถานภาพทางสงัคม มผีลต่อการดําเนินชวีติ การตดัสนิใจซื้อ

สนิคา้และการเลอืกสนิคา้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ พรทพิย ์วรกจิโภคาทร. (2529: 312) ทีก่ล่าวว่า อาชพี ภูมหิลงั

ของครอบครวั เป็นปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ปรยีานุช               

วีระรกัษ์เดชา (2557) ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสนิค้าที่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจใน

ผลติภณัฑ ์H&M ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าววา่ ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามภกัดต่ีอตรา

สนิคา้ H&M แตกต่างกนั 

 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้ H&M แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 จากผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตรมีคีวามภกัดต่ีอ

ตราสนิคา้ H&M มากกวา่ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีเน่ืองจากผูบ้รโิภคระดบัการศกึษาทีส่งูกวา่ปรญิญาตรจีะให้

ความสนใจสินค้าที่มีคุณภาพสูง มีกําลงัซื้อที่สูงกว่า และพิจารณาในการตัดสินใจซื้อมากกว่าผู้บริโภคที่มีระดับ

การศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 204) ที่

กล่าววา่ ผูท้ีม่กีารศกึษาสงูมแีนวโน้มจะบรโิภคผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพดมีากกวา่ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาตํ่า ซึง่สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ ปรยีานุช วรีะรกัษเ์ดชา (2557) ศกึษาเรือ่ง คณุคา่ตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้และ

ความพงึพอใจในผลติภณัฑ ์H&M ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่าง

กนั มคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้ H&M แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดต่ีอตราสนิค้า H&M ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดต่ีอตราสนิคา้ H&M 

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นความภกัดโีดยรวมต่อตราสนิคา้ H&M ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั

ในระดบัตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แสดงวา่ ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัดา้นผลติภณัฑบ์รกิาร มชีือ่เสยีง 

มีความปราณีตในการตัดเย็บ มีการออกแบบที่ทนัสมยั มีแบบให้เลือกมากมายและมีแบบใหม่อยู่เสมอ วตัถุดิบที่

นํามาใชใ้นการตดัเยบ็สนิคา้ H&M มคุีณภาพ และการใหบ้รกิารหลงัการขาย เช่น การใหเ้ปลีย่นสนิคา้ของ H&M มี

ความเหมาะสม โดยหากเกดิความมัน่ใจในคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร จะทําใหเ้กดิความภกัดโีดยรวมต่อตรา

สนิคา้ H&M เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรพมิล ศุภชยัสมานพนัธ ์(2548) ศกึษาเรื่อง ทศันคติ

ด้านส่วนประสมทางการตลาด และความภักดีต่อตราสนิค้าที่มีผลต่อแนวโน้มการบรโิภคซํ้าไอศกรีมแดรี่ควีนของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัในเรื่องคุณภาพสนิคา้ วตัถุดบิ และการบรกิาร เพื่อให้

เกดิความมัน่ใจในการบรโิภคสนิคา้ สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2543: 11) ทีก่ล่าวว่า 

คุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ คุณภาพของผลติภณัฑ ์ลกัษณะทางกายภาพ ชื่อเสยีงของผูข้ายหรอืตราสนิคา้ บรรจุ

ภณัฑ ์การให้บรกิาร วตัถุดบิ มาตรฐาน และความหลากหลายของลูกคา้ ผูผ้ลติต้องใหค้วามสาํคญัและคํานึงถงึความ

ตอ้งการของลกูคา้เพือ่จงูใจใหเ้กดิความตอ้งการซือ้และตดัสนิใจซือ้ตลอดจนเกดิความตอ้งการซือ้ซํา้ 

 ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดต่ีอตราสนิค้า H&M ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานครในดา้นความภกัดโีดยรวมต่อตราสนิคา้ H&M ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปาน

กลาง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แสดงวา่ราคาสนิคา้ทีเ่หมาะสมเมื่อเทยีบกบัตราสนิคา้อื่น และราคาคุม้ค่า

เมื่อเทยีบกบัคุณภาพของสนิค้าทําให้ผูบ้รโิภคเกดิความภกัดต่ีอตราสนิค้าซื้อซํ้า และหากสนิคา้มกีารปรบัราคาเพิม่
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สงูขึน้กย็งัคงซือ้สนิคา้H&M ต่อไป จะทาํใหค้วามภกัดโีดยรวมต่อตราสนิคา้เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากผูบ้รโิภค

สว่นใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัความคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัคุณภาพ อาจเป็นเพราะผูบ้รโิภคมคีวามคาดหวงัในตวัสนิคา้ว่าเมื่อ

จ่ายเงนิเพื่อซือ้สนิคา้ดงักล่าวจะไดร้บัคุณความคุม้ค่า ซึง่สอดคลอ้งกบั แนวคดิและทฤษฏขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และ

คณะ (2543: 11) กล่าวว่าผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ของบรกิารกบัราคา (Price) ของบรกิารนัน้ 

ถา้คุณค่าสงูกว่าราคาผูบ้รโิภคกจ็ะตดัสนิใจซือ้ 

 สว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอตราสนิคา้ H&M 

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นความภกัดโีดยรวมต่อตราสนิคา้ H&M ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั

ในระดับตํ่ า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าจํานวนสาขาที่เพียงพอและครอบคลุมในเขต

กรุงเทพมหานคร และเวป็ไซต์ช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้บริโภคในการหาข้อมูลเลอืกซื้อสนิค้า เน่ืองจากผู้บริโภค

ตอ้งการความสะดวกในการหาขอ้มลูสนิคา้และการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ การเลอืกทาํเลทีต่ัง้สาขาใหค้รอบคลุมในเขต

กรุงเทพชัน้ในและกรุงเทพชัน้นอกและใกล้แหล่งอาคารสํานักงาน ทีอ่ยู่อาศยัสะดวกในการเดนิทางมากขึน้ จะทําให้

ความภกัดโีดยรวมต่อตราสนิค้าเพิ่มขึ้นในระดบัตํ่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของศริินภา สระทองหน (2555) ได้

ทําการศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมและความพงึพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้บรกิารร้านวตัสนัในเขต

กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากในปจัจบุนัเป็นยคุทีม่คีวามเร่งรบี ผูบ้รโิภคไม่มเีวลาและการจราจรทีต่ดิขดั ดงันัน้ ผูบ้รโิภค

จะมคีวามต้องการในเรื่องของความสะดวก ในการหาขอ้มูลในการเลอืกซือ้สนิคา้ การมสีาขาทีค่รอบคลุมใกลท้ีท่ํางาน 

และเขตที่พกัอาศยั สอดคล้องกบัแนวคดิ ทฤษฏขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2543: 11) กล่าวว่า กจิกรรมที่

เกี่ยวข้องกบับรรยากาศสิง่แวดล้อมในการนําเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรบัรู้ของลูกค้าในคุณค่าและ

คุณประโยชน์ของบรกิารทีนํ่าเสนอซึง่จะต้องพจิารณาในดา้นทําเลทีต่ัง้ (Location) และช่องทางในการนําเสนอบรกิาร 

(Channels) 

 สว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นบคุลากร มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอตราสนิคา้ H&M ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานครในดา้นความภกัดโีดยรวมต่อตราสนิคา้ H&M ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แสดงวา่ โดยผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัพนกังานขายทีส่ามารถใหค้าํแนะนําและ

ตอบขอ้ซกัถามได ้มอีธัยาศยัและมนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีการดูแลเอาใจใส่การใหบ้รกิารและมมีารยาททีเ่หมาะสม โดยหาก

พนกังานใหบ้รกิารทีด่เีพิม่มากขึน้ จะทาํใหค้วามภกัดต่ีอตราสนิคา้เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริิ

นภา สระทองหน (2555) ไดท้าํการศกึษาเรือ่ง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมและความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อการใช้

บรกิารร้านวตัสนัในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งนอกจากสนิค้าที่โดดเด่นแล้ว 

พนักงานขายกม็ผีลต่อการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคดงันัน้การฝึกอบรมการให้บรกิารของพนักงาน เพื่อตอบสนองและ

ใหบ้รกิารทีด่ ีทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฏขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 

(2543: 11) กล่าวว่า การคดัเลอืกการฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อใหส้ามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่าง

เหนือคู่แข่งขนัเป็นความสมัพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่างๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมี

ความสามารถมทีศันคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บรกิาร มคีวามคดิรเิริม่ มคีวามสามารถในการแก้ไขปญัหาและ

สามารถสรา้งคา่นิยมใหก้บัองคก์ร 

 ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดต่ีอตราสนิค้า H&M 

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นความภกัดโีดยรวมต่อตราสนิคา้ H&M ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั

ในระดบัตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แสดงว่า การจดัวางสนิค้าภายในรา้นเป็นหมวดหมู่และเหมาะสม 

การตกแต่งร้านสวยงาม การปรบัเปลี่ยนสนิค้า การจดัวางและตกแต่งร้านตามฤดูกาล โดยหากมกีารจดัวางสนิค้า

ภายในรา้น และการตกแต่งรา้นทีส่วยงามเพิม่มากขึน้ จะทาํใหค้วามภกัดต่ีอตราสนิคา้เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า ซึง่สอดคลอ้ง

กบัแนวคดิ ทฤษฏขีอง Payne Adrian (1993: 92) กล่าววา่ ภาพลกัษณ์หรอืสิง่ทีผู่บ้รโิภคสามารถสงัเกตเหน็ไดง้า่ยทาง

กายภาพและเป็นสิง่ที่สื่อให้ผูบ้รโิภคได้รบัรูถ้ึงภาพลกัษณ์ของการบรกิารไดอ้ย่างชดัเจนดว้ยเช่นสภาพแวดล้อมของ
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สถานทีใ่หบ้รกิารการออกแบบตกแต่งและแบ่งส่วนหรอืแผนกของพืน้ทีใ่นอาคารความมรีะเบยีบภายในสาํนักงานการ

จดัวางอุปกรณ์สาํนกังานความสะอาดของอาคารสถานทีค่วามน่าเชือ่ถอืของตวัอาคารสถานทีก่ารนําอุปกรณ์ทนัสมยั  

 ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ดา้นการกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดต่ีอตราสนิคา้ H&M ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นความภกัดโีดยรวมต่อตราสนิคา้ H&M ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัใน

ระดบัตํ่า อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 แสดงว่า แสดงว่า การจดัระบบการลองสนิค้าทีเ่หมาะสม และการมี

ระบบการชาํระเงนิทีร่วดเรว็ โดยหากมกีารจดัระบบกระบวนการรบัชําระเงนิและการลองสนิคา้ทีเ่หมาะสมเพิม่มากขึน้ 

จะทาํใหค้วามภกัดต่ีอตราสนิคา้เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฏขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) กล่าว

ว่า กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวธิกีารและงานปฏบิตัิในด้านการบรกิารที่นําเสนอให้กบัผู้ใช้บรกิารเพื่อมอบการ

ใหบ้รกิารอยา่งถกูตอ้งรวดเรว็และทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความประทบัใจ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรจะมกีารศกึษากลุ่มตวัอย่างที่นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เช่น เขตต่างจงัหวดั เพื่อ

เปรยีบเทยีบใหท้ราบถงึขอ้มูลทีห่ลากหลายของประชากรในแต่ละพืน้ที่ เพื่อนํามากําหนดกลยุทธท์างการตลาด และ

เป็นประโยชน์ในการวางแผนในดา้นต่างๆของผูป้ระกอบธรุกจิมากยิง่ขึน้ 

 2.  ควรศกึษาเพิม่เตมิปจัจยัดา้นอื่นทีอ่าจจะมมีคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ H&M เช่น ความ

พงึพอใจ การรบัรู ้ก่อนและหลงัการใชส้นิคา้เป็นตน้ เพือ่นําเสนอแนวทางการปรบัปรุงและพฒันาสนิคา้ใหม่ๆ พรอ้มทัง้

วางแผนกลยทุธก์ารตลาดใหม้ากขึน้   

 3.  ควรศกึษาเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้เครือ่งแต่งกายยีห่อ้อืน่ทีม่กีลุ่มลกูคา้และ

มสีนิคา้ใกลเ้คยีง เช่น Mango Zara เพื่อทราบความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคและนํามาปรบัปรุงสนิคา้และบรกิาร รวมทัง้

เพื่อเป็นประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์ต่างๆที่เหมาะสม อนัจะสามารถที่จะทําให้ลูกค้าอยากกลบัมาซื้อซํ้าได้และ

ขยายกลุ่มลกูคา้ใหม ่ 

 4.  ควรทําการวิจยัศึกษาอย่างต่อเน่ืองทุกปี เน่ืองมาจากในปจัจุบนัสภาวะของตลาดมีการแขง็ขนักนั            

อยา่งมาก สง่ผลใหผู้บ้รโิภคอาจมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการการซือ้ไดต้ลอดเวลา และทําใหท้ราบถงึการปรบัปรุง 

แกไ้ข หรอื เพิม่เตมิ ในดา้นต่างๆ มผีลประสทิธภิาพและประสทิธผิลหรอืไม่ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จได้ด้วยความกรุณา ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ อาจารย์ที่ปรึกษา            

สารนิพนธท์ี่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะหเ์ป็นอาจารย์ที่ปรกึษา ใหค้ําแนะนําช่วยเหลอื และตลอดจนตรวจสอบแก้ไข

ขอ้บกพร่องต่างๆ นับตัง้แต่เริม่ดําเนินการจนสาํเรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์เป็นสารนิพนธฉ์บบัน้ี เพื่อให้สารนิพนธฉ์บบัน้ีมี

ความสมบรณ์ู ผูว้จิยัยขอกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพอย่างสงู และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านของ

ผูว้จิยั ทัง้คณาจารย์ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ และท่านอื่นที่อบรมสัง่สอนวชิาความรู้ ตลอดจน

ประสบการณ์ทีด่ใีหแ้ก่ผูว้จิยั พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยความเมตตาเสมอมา 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกุิตตา และอาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักรู ทีก่รุณา

ให้ความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอืและไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะต่างๆเพื่อนําไปปรบัปรุงแก้ไข

ขอ้บกพร่อง อนันํามาซึง่ประโยชน์ต่องานวจิยัฉบบัน้ี 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีก่รุณาใหค้วามร่วมมอืและสละเวลาอนัมคี่าในการ

ตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิทุกท่าน บณัทติวทิยาลยั และเพื่อนๆ XMBA สาขา

การตลาด รุ่นที1่3 ตลอดจนผูม้สีว่นสาํเรจ็ต่องานวจิยัน้ีทกุทา่น ซึง่ทาํใหง้านวจิยัฉบบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงได ้
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 สดุทา้ยน้ี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และเพื่อนร่วมงานของผูว้จิยัทีค่อยเป็นกําลงัใจเสมอมา 

ทาํใหผู้ว้จิยัมคีวามมมุานะพยายามจนประสบความสาํเรจ็ในวนัน้ี  
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