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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีจงึมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อสํารวจพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเรจ็รูป 

H&M 2) เพื่อศึกษากลยุทธแฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา H&M และ 

3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกคาทีม่ีตอกลยุทธแฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) ของสินคา H&M  

โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมขอมลูและทดสอบความตรงของเน้ือหา และความ

นาเช่ือถือดวยวิธีของครอนบารคกบักลุมตัวอยางจํานวน 385 คน ไดระดับความเช่ือมั่น 0.943 สวน

วิธีการทางสถิตแบงเปน 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และ 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก สถิติหาความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยวิธี

วิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้เสื้อผาสําเร็จรปู H&M ของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร มีความถ่ีในการซื้อสินคานอยกวา 1 ครั้งตอเดือน คาใชจายในการซื้อแตละครัง้ 

อยูที่ 1,001-2,000 บาท ปริมาณการซือ้ 1-2 ช้ินตอครั้ง เสือ้ผา H&M เปนสินคาแฟช่ันรวดเร็วที่ซือ้ 

เปนประจํา นอกจากเสื้อผา H&M เสือ้ผาประเภทแฟช่ันรวดเร็วทีผู่บริโภคตัดสินใจซื้อคือ เสือ้ผาย่ีหอ 

ZARA สาขาที่เลอืกซือ้สินคา H&M เปนประจํา คือ สาขาเซน็ทรัลเวิลด กลยุทธแฟช่ันรวดเร็ว (Fast 

Fashion) ตัวแปรอิสระทีส่งผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา H&M ของผูบริโภคในกรงุเทพมหานคร พบวา  

การออกแบบ (ß = 0.408) สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา H&M ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

มากที่สุด รองลงมา ไดแก วงจรของสินคาแฟช่ัน (ß = 0.284) การตอบสนองที่รวดเร็ว (ß = 0.173) 

และระยะเวลา (ß = 0.102) ตามลําดับ สัมประสิทธ์ิการกําหนด (R2 = 0.674) แสดงใหเห็นวา อิทธิพล

ของกลยุทธแฟช่ันรวดเร็ว ดานการตัดสินใจซือ้สินคา H&M ของผูบริโภคในกรงุเทพมหานคร คิดเปน 

รอยละ 67.4 ที่เหลืออีกรอยละ 32.6 เปนผลเน่ืองมาจากตัวแปรอื่นที่ไมไดนํามาพิจารณา สงผลตอการ

ตัดสินใจซือ้เสื้อผาสําเร็จรูป H&M ของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  
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ABSTRACT 

 

The purposes of this research was to study 1)  survey the H&M ready-to-wear 

clothes for  purchase decision to buying behavior 2) fast fashion strategies affecting the 

customer purchase decision of H&M brand 3) customer' s opinions on fast fashion 

strategies of H&M brand. Data were collected from 385 customers through a closed-

ended questionnaire survey, with reliability of 0.943 and its content validity was 

approved by specialists, was used as the research tool. The gathered data was analyzed 

by percentage, mean, standard deviation, and multiple regressions analysis. 

The study showed that fast fashion strategies affecting the customer buying 

behavior of consumers in Bangkok. The frequency of purchases is less than one time 

per month. A lot of Consumers are women they spent on 1001-2000 baht amount. 

And consumers bought H&M brand 1-2 piece per time. Consumers bought H&M at 

the Central world regularly .this research found consumers purchase decision the 

ZARA if they did not purchase H&M . fast fashion strategies  Independent variables 

that affect the purchase H & M, consumers in Bangkok found  The most is Design (ß = 

0.408) affect the purchase H & M's customers in Thailand. Followed by the cycle of 

fashion (ß. = .284), quick response (ß = 0.173) and timing (ß = 0.102), respectively. 

The coefficient of determination (R2 = 0.674) showed. The influence of fast fashion 

strategy quick response, timing, the cycle of fashion. And Design Affect the purchase 

decisions of consumers, H & M in Bangkok. The remaining 67.4 percent to 32.6 

percent as a result of the other variables are not taken into consideration. 

 

Keywords: Fast Fashion, Quick Response, Timing, Fashion Buying Cycle, Enhanced 

Design, Purchase Decision 
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การค้นคว้าอิสระเร่ืองกลยุทธ์แฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 
H&M ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครฉบับน้ีสําเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์และความกรุณาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี ที่ได้ให้คําแนะนําและคําปรึกษาเป็น
อย่างดี ตลอดจนได้ตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องพร้อมทั้งอธิบายข้อสงสัยต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้วิจัยมีความ
เข้าใจในขั้นตอนและเน้ือหางานวิจัยมากขึ้น จนการค้นคว้าอิสระฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดี ผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกทา่นที่กรุณาให้ความร่วมมือและเสียสละเวลาในการ
ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการศึกษาคร้ังนี้เป็นอย่างย่ิง  

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ทุกคนในครอบครัว และเพื่อน ๆ ทีใ่ห้การสนับสนุนการศึกษา
ครั้งน้ี จนกระทั่งได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตน้ี 

คุณค่าและประโยชน์ของการค้นคว้าอิสระครั้งน้ี ผู้วิจัยขอมอบให้แก่ทกุท่านที่มีส่วนร่วมใน
การศึกษาคร้ังนี้ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 

เสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่มถือเป็นหน่ึงในปัจจัยสี่ที่มคีวามจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ ในการ
การป้องกันความร้อนความเย็น รวมท้ังป้องกันอันตรายจากภายนอก หน้าที่ดังกล่าวน้ีเป็นหน้าท่ีทาง 
ด้านกายภาพ ซึ่งเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่มยังเป็นการบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของผู้สวมใส ่สถานภาพทางสังคม
ที่จะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ แสดงให้เห็นถึงรสนิยมของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดี (ณัฐนันท์ มิมะพันธ์ุ, 
2556) ปัจจุบันเสื้อผ้ามีการพัฒนาทั้งรูปแบบและคุณภาพที่ทันสมัยตามความต้องการของผู้ใช้ โดยจะ
มีการสั่งตัดเย็บตามร้านตัดเสื้อทั่วไปหรือจะมีการสั่งตัดโดยเฉพาะจากดีไซน์เนอร์ช่ือดังหรือในรูปแบบ
เสื้อผ้าสําเร็จรปูโดยเฉพาะสินค้าแฟช่ัน เสือ้ผ้าจึงไม่ได้เป็นแค่เคร่ืองนุ่งห่มอย่างเดียวในความทันสมยั
ของเสื้อผ้า ความรู้สึกเวลาสวมใสท่ี่สบายตัว เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสินค้าประเภทเสื้อผ้าต้องการ 
 สถานการณ์ธุรกิจแฟช่ันโลกในปี 2557 ที่ผา่นมาจากการวิจัยของบริษัทแมคคินซีย์ 
(McKinsey, 2014) พบว่า โลกของสินค้าแฟช่ันทั่วโลกมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น เพราะ GDP ของ
ประชากรท่ัวโลกมีอัตราที่เพ่ิมขึ้น  แนวโน้มตลาดเคร่ืองแต่งกายของทั่วโลกมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้น
โดยประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 12 ปีทีผ่่านมา ในอดีตตลาดแฟช่ันมีการเติบโตขึ้นเพียงร้อยละ 3  
มีการคาดการว่าในปี 2025 อัตราการเจริญเติบโตจะเข้าใกล้ร้อยละ 5 ต่อปี โดยเฉพาะ ในกลุม่ 
Emerging Market โมเดลใหม่เศรษฐกิจโลก ตลาดใหม่ เช่น ประเทศจีน รัสเซีย ประเทศตะวันออก
กลาง บราซิล ไทย เสื้อผ้าตลาดระดับกลาง (Mid Market) ในปี 2010-2025 มีการคาดการณ์การ
เติบโตสูงข้ึน มากกว่า ร้อยละ 45 และข้อมูลที่ได้ศึกษาจากกระทรวงอุตสาหกรรม ยังพบว่ากลุ่ม 
เสื้อผ้าสําเร็จรปู มีมูลค่านําเข้าในปี 2557 ทั้งสิ้น 662.47 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 11.84  
เน่ืองจากเสื้อผ้าสําเร็จรูปแนวแฟช่ัน สวมใสส่บายมีราคาระดับปานกลาง เพ่ิมมากขึ้น โดยมูลค่าการ
นําเข้าเสื้อผ้าสําเร็จรูป คิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 14 ของมูลค่าการนําเข้าสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม
ทั้งหมด (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2557) 

สถานการณ์ธุรกิจแฟช่ันในไทย  จากข้อมลู W&S Research Market พบว่าตลาดแฟช่ันเสื้อ
นําเข้าจากต่างประเทศในไทยในปัจจุบันมีกว่า 20 แบรนด์แฟช่ันช้ันนําในประเทศไทย คนไทยนิยมซื้อ
เสื้อผ้าสําเร็จรปูโดยมีการซื้อ เสื้อผ้าแบบลําลองร้อยละ 29 จากจํานวนร้านจําหน่ายเสื้อผ้าสําเร็จรูปใน
ประเทศไทย จาํนวน 21,542 แห่ง เสื้อผ้าสว่นใหญ่มีการปรับปรุงรูปแบบเสื้อผ้า อัพเดตอยู่เสมอให้ทัน
ต่อความต้องการของลูกค้า หรือที่เรียกว่าแฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) (W&S Group, 2015) ซึ่ง
ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา จะเหน็ได้ว่าธุรกิจแฟช่ันเสื้อผ้าประเภทแฟช่ันรวดเร็วที่เป็นตราสินค้าจาก
ต่างประเทศหันมาลงทุนและขยายตลาดในประเทศไทย เน่ืองจากตลาดในประเทศไทยมีการเติบโต
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อย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว จากกําลังซื้อและวิถีชีวิตของผู้บริโภคท่ีหันมานิยมเสื้อผ้าแฟช่ันประเภท
แฟช่ันรวดเร็วจากต่างประเทศ ประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินคา้ 
หรือคอมมูนิต้ีมอลล์ ที่กระจายตัวไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย จึงเป็นโอกาสและช่องทางที่เสื้อผ้า
แฟช่ันประเภทแฟช่ันรวดเร็วจากต่างประเทศจะขยายธุรกิจได้ ปัจจัยเหลา่น้ีจึงส่งผลให้เสื้อผ้าแฟช่ัน
ประเภทแฟช่ันรวดเร็วจากต่างประเทศหลายตราสินค้าสนใจเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยมากยิ่งข้ัน 
ทั้งตราสินค้าที่มาจากฝั่งทวีปยุโรปและจากฝั่งเอเชีย เช่น ZARA, H&M, Uniqlo, TopShop และ 
Forever 21 (นลินมาส เหลา่วิวัฒน์, 2556) โดยมียอดการนําเข้าเสื้อผ้าประเภทแฟช่ันรวดเร็วที่เป็น
ตราสินค้าต่างประเทศเพ่ิมสงูข้ึนทุก ๆ ปี เติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 30 ต่อปี (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 
2556) 

ความนิยมเสื้อผ้าแฟช่ันประเภทแฟช่ันรวดเร็วจากต่างประเทศมีมาอย่างต่อเน่ือง เห็นได้จาก
ในปี 2012 เสือ้ผ้า H&M ที่มกีารเปิดสาขาแรกที่ประเทศไทยในปี 2012 สาขาสยามพารากอน ซึ่ง
ได้รับความสนใจและการพูดถึงในสังคมเป็นจํานวนมาก ทั้งในแวดวงแฟช่ัน กลุ่มค้าปลีก และกลุ่ม
เสื้อผ้าแฟช่ันในประเทศ โดยใน 3 วันแรกสามารถทํายอดการขายได้อย่างมาก และมลีกูค้าเข้าแถว 
รอซื้อเป็นจํานวนมาก นับว่าเกิดกระแสการพูดถึง เช่นเดียวกับตอนเสื้อผ้าแฟช่ันตราสินค้า ZARA 
Forever 21 และ Uniqlo ได้มาเปิดสาขาแรกในประเทศไทย ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนอกจากจะทํา
ให้เสื้อผ้าแฟช่ันประเภทรวดเร็วจากต่างประเทศหันมาทําการตลาดในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก
แล้ว สถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าแฟช่ันในประเทศไทยเองปรับตัว และ
ต่ืนตัวเพ่ือรองรับกําลังซื้ออย่างเต็มที่ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2556) 

นอกจากน้ีผู้วิจัยได้ทําการศึกษาข้อมูลจากศนูย์วิจัยกสิกรไทย (2556) พบว่าปัจจัยหนุนจาก
ไลฟ์สไตล์และกําลังซื้อของผู้บริโภครุ่นใหมท่ี่ให้ความสําคญักับการแต่งกาย ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจแฟช่ันรวดเร็วช้ันนําของโลกมีการเปิดตลาดในเอเชียมากขึ้น เช่น  ซึ่งหน่ึงในธุรกิจเสื้อผ้าแฟช่ัน
รวดเร็วคือเสื้อผ้าสําเร็จรูป ย่ีห้อ โดยเสื้อผ้าของ H&M ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ คือ ผู้หญิง 
(Women)  ผู้ชาย (Men) เด็ก (Kid) และวัยรุ่นเฉพาะ (Divided Youth) ด้วยการออกแบบจาก
ดีไซน์เนอร์ In-house ทําใหม้ีสินค้าใหม่เข้าร้านเกือบทุกวัน Collection จะเหมือนกันทั่วโลก 80% 
และ 20% ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละประเทศ โดยที่จะเปลี่ยนคอลเลคช่ันทุก 2 สัปดาห์ พร้อม
ทั้งดีไซเนอร์จะมีการพยากรณ์เทรนด์ล่วงหน้าไว้ 6-8 เดือนโดยประมาณ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2556) 
ซึ่งปัจจัยหลักที่ทําให้สามารถทําให้ธุรกิจแฟช่ันรวดเร็วขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง คือ การมีการบริหาร
จัดการที่เร็วที่สุดในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ต้ังแต่เร่ิมต้นออกแบบ จนกระทัง่ตัดเย็บ รวมเวลาที่ส่งถึง
ร้านค้าใช้เวลาสั้นที่สุดไม่เกิน 2 สัปดาห์ (รังสรรค์ เลิศในสตัย์, 2556)   
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ทั้งน้ีการออกแบบให้ตรงตามความต้องการของแนวโน้มทางแฟช่ัน (Fashion Trend)  
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นจุดมุ่งหมายที่สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟช่ันร่วมสมัย 
(Contemporary Fashion Industry) กลยุทธ์ทางธุรกิจที่เรียกว่าแฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion)  
จึงกลายเป็นกลยุทธ์หลักทีส่าํคัญของอุตสาหกรรมแฟช่ันรว่มสมัย โดยมุ่งหวังไปที่การลดกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ (Buying Cycle) และช่วงเวลาของการวางแผนงานและการผลิต (Lead 
Time) ให้สั้นทีสุ่ดและเกิดผลติภัณฑ์ทางแฟช่ันใหม่สู่หน้ารา้นให้รวดเร็วที่สุด เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดโดยอาศัยบริบทของระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 
เป็นหลัก (ธโนทัย มงคลสินธ์ุ, 2558)  

ซึ่งกลยุทธ์แฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) ประกอบด้วยการตอบสนองท่ีรวดเร็ว (Quick 
Response) เป็นการลดสินคา้คงคลังลง ลดระยะเวลาการผลิตในแต่ละช่วง และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว ทําให้ไม่ต้องมีการเก็บสินค้าในคงคลัง  
ซึ่งนํามาถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น เป็นการลดต้นทุนในการจัดเก็บ อีกทั้งยังเป็นการผลิตสนิค้าที่มีระยะ 
เวลาผลิตสั้น ตามฤดูกาล และกระแสแฟช่ันในช่วงระยะเวลานั้น ๆ การตอบสนองที่รวดเร็วจึงช่วยใน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต ทั้งลดจํานวนสินค้าค้างคลังสินค้า สินค้าจึงได้ราคาดีไม่ต้องลด
ราคา ส่วนต่อมาคือ ระยะเวลา (Timing) โดยการที่เสื้อผา้สามารถเข้าไปจําหน่ายในเวลาที่เร็วที่สุด  
ระยะเวลาจึงเป็นกุญแจที่สําคัญ การจัดส่งสินค้าแต่ละครัง้จากซัพพลายเออร์จึงต้องมีการพิจารณาใน
การจัดส่งสินค้าเพ่ือให้ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าสั้น และรวดเร็วที่สุด ถัดมาคือ วงจรของสินค้า
แฟช่ัน (Fashion Buying Cycle) การคาดการณ์การผลิตต้ังวางแผนล่วงหน้าก่อนที่ทําการเปิดตัว
สินค้าในคอลเลคช่ันใหม ่ๆ ซึ่งในบางคร้ังการคาดการณ์เหล่าน้ียังคงมีความเสี่ยงสําหรับสินค้าแฟช่ัน 
ที่ไม่สามารถขายสินค้าได้ องค์กรจึงต้องให้ความสําคัญต่อกระแสแฟช่ันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
เพ่ือให้สินค้าสามารถขายได้เร่ือย ๆ และสุดท้ายคือ การออกแบบ (Enhanced Design) แฟช่ัน
รวดเร็วสามารถผลิตและตอบสนองผู้บริโภคอย่างรวดเร็วด้วยความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่เพ่ิมขึ้น และในการออกแบบให้มีความรู้สกึร้อนแรง ผลติภัณฑ์ที่ออกแบบจะมีไม่มาก โดยคํานึงถึง
แนวโน้มของผู้บริโภคซึ่งนําไปสู่การผลิตที่น้อยที่สุดเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของอุปทานที่ไม่
แน่นอน (Gallaugher, 2008) 

นอกจากน้ัน จากการศึกษางานวิจัยในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่ได้ทําการศกึษาเกี่ยวกับ ความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้า ส่วนประสมทางการตลาดในด้านการบริหารลูกค้า ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อ หรือการตัดสินใจซื้อสินคา้แฟช่ันประเภทแฟช่ันรวดเร็ว เช่น งานวิจัยของ จุฑามาศ เลิศจิรกลุ 
(2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าย่ีห้อ H&M ในด้านของความจงรักภักดีต่อตรา
สินค้า H&M และส่วนประสมทางการตลาด ในด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้า H&M รวมถึงความจงรักภักดีต่อสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินคา้ H&M  
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งานวิจัยของ ปรียานุช วีระรักษ์เดชา (2556) ได้ศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้า H&M ที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ ่มีความคดิเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าในด้านคุณคา่ที่เกิดจากการรับรู้ตราสินค้าโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี ส่วนด้านความรู้จักตราสินค้า ด้านความจงรักภักดี ต่อตราสินค้าอยู่ในระดับปานกลาง แต่ยัง
ไม่มีผู้ใดวิจัยเรือ่งแฟช่ันรวดเร็วที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ และงานวิจัยของ นลินมาส เหล่าวิวัฒน์ 
(2556) ได้ทําการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ 
และพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้เสื้อผ้าแฟช่ันประเภทแฟช่ันรวดเร็ว ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจในต่อสินค้าในประเด็นการออกแบบที่ทันสมัย และช่วยสร้างความมั่นใจและภูมใิจเมื่อได้สวมใส่ 
ธโนทัย มงคลสินธ์ุ (2558) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแฟช่ันร่วม
สมัย พบว่าแนวโน้มทางแฟช่ันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ เรียกว่าแฟช่ันรวดเร็ว 
(Fast Fashion) เป็นกลยุทธ์หลัก ทีส่ําคัญของอุตสาหกรรมแฟช่ันร่วมสมัย โดยมุ่งหวังไปที่การลด
กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อ และช่วงเวลาของการวางแผนงานและการผลิตให้สั้นที่สุดและ
เกิดผลิตภัณฑ์ทางแฟช่ันใหมสู่่หน้าร้านให้รวดเร็วที่สุด Joung (2014) ได้ทําการศึกษาเรื่องการบริโภค
สินค้า Fast Fashion พบว่า การซื้อสินค้า Fast Fashion แฟช่ันได้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการซื้อ
ซ้ําแต่มีค่าในเชิงลบที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการรีไซเคิล แต่ไมม่ีความสัมพันธ์ที่พบระหว่าง
ทัศนคติด้านลบกับสิ่งแวดล้อมหรือการรีไซเคิล Caro (2014) ได้ทําการศึกษาโมเดลทางธุรกิจและ
โอกาสของ Fast Fashion พบว่า แบรนด์ H&M ติดอันดับที่ 1 ในปี 2014 ของสหรัฐอเมริกา ในเรื่อง
ของแฟช่ันที่มีการเปลี่ยนเทรนรวดเร็ว ตามฤดูกาลและกระแสแฟช่ันที่มกีารรับรู้ว่าเป็นแบรนด์เสื้อผ้า
แฟช่ันที่ราคาไม่แพง และ Gabrielli, Ilaria และ Codeluppi (2012) ได้ทําการศึกษาเรื่องการบริโภค
เสื้อผ้าแฟช่ันรวดเร็วในประเทศอิตาลี พบว่า ในมุมมองการรับรู้ของผู้บริโภคแฟช่ันรวดเร็วมีบทบาท
ทางสังคม ชาวอิตาลีผู้บริโภคสินค้ารวดเร็ว ใช้คํา “Live” ซึ่งหมายความว่าแฟช่ันรวดเร็วมีบทบาทใน
การใช้ชีวิตของพวกเขา จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่่านมา จะพบว่ายังไม่มีงานวิจัยในประเทศไทย
ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยกระแส Fast Fashion ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

จากข้อมูลที่กลา่วมาข้างต้นจึงเป็นข้อสนับสนุนให้ผู้วิจัยเหน็ถึงความสําคัญในการศึกษาถึง
ประเด็น กลยุทธ์แฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า H&M ของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร โดยทําการศึกษาใน 4 ประเด็นอันได้แก่ การตอบสนองที่รวดเร็ว ระยะเวลา 
วงจรของสินค้าแฟช่ัน และการออกแบบ ว่าส่งผลอย่างไรต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูป H&M 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งนับว่าเป็นประเด็นการศึกษาที่น่าสนใจอย่างย่ิง  
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1.2 วัตถุประสงคข์องการศกึษา 
การศึกษาในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ีคือ 
1.2.1 เพ่ือสํารวจพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูป H&M ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 1.2.2 เพ่ือศึกษากลยุทธ์แฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 
H&M ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

1.2.3 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าที่มต่ีอกลยุทธ์แฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) ของ
สินค้า H&M 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 

ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในครั้งน้ี โดยเลือกใช้วิธีการสํารวจด้วย
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นและได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังน้ีคือ 
         1.3.1 ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ประกอบด้วย 
  ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า H&M ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากแนวคิดของ Kotler และ Keller (2006) 
  ตัวแปรอิสระ คือ กลยุทธ์แฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) ประกอบด้วย การ
ตอบสนองที่รวดเร็ว (Quick Response) ระยะเวลา (Timing) วงจรของสินค้าแฟช่ัน (Fashion 
Buying Cycle) และการออกแบบ (Enhanced Design) จากแนวคิดของ Gallaugher (2008) 

1.3.2 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 18-40 ปี  
ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากกลุ่มประชากรดังกล่าวเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมายหลัก
ของเสื้อผ้าแฟช่ันตราสินค้า H&M ในประเทศไทย ประกอบกับยังเป็นกลุ่มประชากรทีม่ีอํานาจในการซื้อ 
และมีสามารถตัดสินใจซื้อได้ด้วยตนเอง ทั้งน้ีเพราะมีรายได้จากผู้ปกครอง หรือรายได้จากการทํางาน 
(นลินมาส เหลา่วิวัฒน์, 2556) ซึ่งมีจํานวน 1,909,690 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2557) 
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling)  ใช้จํานวน 385 คน ซึง่จํานวนน้ีได้จาก
การใช้ตารางสําเร็จรูปของ Yamane (1967)  
 1.3.3 สถานทีศ่ึกษาที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ H&M ที่มีต้ังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
จํานวน 6 สาขา ได้แก่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน, เดอะมอลล์ บางกะปิ, เทอร์มินัล 21, เซ็นทรลัเวิลด์, 
แฟช่ันไอส์แลนด์ รามอินทรา และเซ็นทรัลพลาซา บางนา  
              
 
 



6 

1.4 ประโยชนท์ี่ได้จากการศกึษา 
1) ผลจากการศึกษามีประโยชน์ต่อฝ่ายที่เก่ียวข้องคือ บริษัท เอช แอนด์ เอ็ม (ไทยแลนด์) 

สามารถนําผลวิจัยที่ได้ไปพัฒนาการวางแผนธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกระแสแฟช่ันได้ตรงตามการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค 

2) นักการตลาดและผู้ที่สนใจสามารถนําผลวิจยัเพ่ือวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ด้านตลาด
แฟช่ันรวดเร็ว เช่นการออกแบบ การจัดจําหน่าย เพ่ือให้ตรงต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผา้ของผู้บริโภค 

3) ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าแฟช่ันค้าปลีกสามารถนําข้อมูลและผลวิจัยที่ได้
นําไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจเพ่ือให้ทันต่อคู่แขง่รายอ่ืน ในด้านราคา และแฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) 

4) การศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยสามารถอธิบายถึงกลยุทธ์แฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) ที่ส่งผล 
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า H&M ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางให้กบังานวิจัยที่
เก่ียวข้องได้ทราบถึงองค์ความรู้ทางด้านกลยุทธ์แฟช่ันรวดเร็ว และนําไปใช้ในการต่อยอดแนวความคิด
ในการวิจัยในอนาคตได้  
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1) แฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) หมายถงึ แฟช่ันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภคเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดย ผู้บริโภคแฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) มีความคาดหวังใน
การเปลี่ยนแปลงของแฟช่ันอย่างต่อเน่ืองและมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาตอบสนองทันต่อความ
ต้องการ ซึ่งมีประกอบไปด้วย 

1.1) การตอบสนองที่รวดเร็ว หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลงั และเป็นการ
ประหยัดต้นทุน 
  1.2) ระยะเวลา หมายถึง การจัดส่งเสื้อผ้าเข้าไปจําหน่ายในเวลาที่เร็วที่สุด โดยการ
ทําให้ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าสั้น และรวดเร็วที่สุด 
  1.3) วงจรของสินค้าแฟช่ัน หมายถึง กระแสแฟช่ันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
ตลอดเวลา 
  1.4) การออกแบบ หมายถึง ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมขึ้น และ
ในการออกแบบให้มีความรู้สกึร้อนแรง โดยคํานึงถึงแนวโน้มของผู้บริโภค 

2) การตัดสินใจซื้อ หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือก
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ซึง่ผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอในชีวิต 
ประจําวัน 



บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

บทน้ีเปนการนําเสนอ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรของการศึกษาซึ่งผูวิจัย

ไดทําการสบืคน จากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยจากแหลงตาง ๆ โดยแบงเน้ือหาของบทน้ีเปน  

4 สวนคือ 

1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องแฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) 

2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องการตัดสินใจซื้อ 

3) ประวัติความเปนมาของบริษัท H&M 

4) งานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกบัเรื่องแฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) และการตัดใจซื้อ 

5) สมมติฐานและกรอบแนวคิดการวิจัย 

รายละเอียดในแตละสวนทีก่ลาวมาขางตน มีสาระสําคัญดังน้ี 

 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับแฟชั่นรวดเร็ว (Fast Fashion) 

ความหมายของแฟชั่นรวดเร็ว 

กลยุทธแฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) เริ่มข้ึนเมื่อป 2540 เปนการผสมผสานระหวางการ

ออกแบบ เสื้อผาแฟช่ันกับการจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain) เพื่อตอบสนองความตองการ

และความพึงพอใจของผูบริโภค ที่ตองการสวมใสเสื้อผาแฟช่ันแบบทันสมัยในราคาที่ยอมเยา และ

รวดเร็ว โดยกลยุทธแฟช่ันรวดเร็วน้ีสามารถเพิ่มกํา ไรให แกตราสินคาเสื้อผาไดมากกวาการขายแบบ

ปกติประมาณ รอยละ 8-10 (สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ, 2555) โดยมีผูใหแนวคิดดังน้ี 

 Jones (2002) กลาววา Fast Fashion หรอืแฟช่ันที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีการ

ตัดสินใจซือ้ของผูบริโภคเปนไปอยางรวดเร็ว โดย ผูบริโภค Fast Fashion มีความคาดหวังในการ

เปลี่ยนแปลงและเจรญิเติบโตของแฟช่ันอยางตอเน่ืองและมผีลิตภัณฑใหม ๆ ออกมาตอบสนองทันตอ

ความตองการ การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วน้ีทําไดโดยการจัดหาซพัพลายเออรใหมที่มผีลิตภัณฑที่

แตกตางกันและมีความสัมพันธกับซพัพลายเออรทีส่ามารถสงมอบสินคาที่ตองการไดทันในเวลาที่

ตองการ 

 กระทรวงอุตสาหกรรม (2557) กลาววา Fast Fashion เปนแฟช่ันมีความรวดเร็วและมีตนทุน

ที่ตํ่า จนทําใหแฟช่ันสามารถเดินทางจากแคทวอลคสูตูเสื้อผาไดภายในเวลา 2 -3 เดือน แบรนด Fast 

Fashion สวนใหญเลือกฐานการผลิตในประเทศแถบยุโรปตะวันออก ซึ่งแมคาแรงการผลิตจะสูงกวา

ประเทศในแถบเอเชีย แตกลับสามารถลดตนทุนการขนสงและยนระยะเวลาการขนสงไดมาก สงผลให

สินคาเขาถึงมือผูบริโภคไดเร็วข้ึน ซึ่งเปนการเรงวงจรการจับจายของลกูคา ทําใหลกูคาตัดสินใจซื้อเร็ว
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ข้ึน กอนที่สินคาจะหมดลง และกลบัมาซือ้บอยครั้งข้ึน เพราะมีสินคาแบบใหม ๆ มาใหเลือกตลอดเวลา 

เชนเดียวกบัเว็บไซต Huffingt on Post มองวาแบรนดเสื้อผาดังจากสเปนอยาง เชน Zara เปนหน่ึงใน

แบรนดเสื้อผาแฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) ที่มีการเปลี่ยนเทรนดแฟช่ันใหม ๆ เขาราน 2 ครั้งตอ

สัปดาห สวน H&M และ Forever21 ตางก็มีการจัดสงสินคาสไตลใหม ๆ แทบทุกวัน ซึง่สินคาเสื้อผา

แบบใหม ๆ น้ีเองสงผลใหผูบรโิภคมีความตองการซื้อสินคาอยูบอยครั้ง  

 Megan (2014) กลาววา แฟช่ันรวดเร็วเปนอุตสาหกรรมที่เติบโตอยางรวดเร็ว กระแสแฟช่ัน

ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเปนแนวโนมรูปแบบธุรกจิแบบใหมในอุตสาหกรรมแฟช่ัน บริษัท

เหลาน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อใหตนทุนในการผลิตที่ตํ่าตามแนวโนมเสือ้ผาใหทันกบัความตองการของ

ผูบริโภคในชวงระยะเวลาน้ัน ๆ บริษัท เหลาน้ีใชวิธีการตัดคาใชจายที่ไมจําเปนและแสวงหา

ผลประโยชนในการทีจ่ะลดตนทุนการผลิตและเพิ่มผลกําไร 

 แนวคิดแฟชั่นรวดเร็ว  (Fast Fashion) 

 Cachon และ Swinney (2011) กลาววาแฟช่ันรวดเร็วซึ่งรวมถึงสององคประกอบทีส่ําคัญที่

รูจักกันเปนตอบสนองอยางรวดเร็วและการออกแบบที่เพิ่มข้ึนการแขงขันทีรุ่นแรงในอุตสาหกรรม

แฟช่ันที่นําไปสูการเคลือ่นไหวจากราคาและคุณภาพที่มีตอการกําหนดเวลาเพือ่ใหการออกแบบใหม

สามารถนําไปใชอยางรวดเร็วตอผลิตภัณฑและความคาดหวังของผูบรโิภคซึ่งเปนสาเหตุของหุนและ

ผลกําไรทีล่ดลง ดังน้ันเทคนิคการตอบสนองอยางรวดเร็วเปนสิ่งทีจ่ําเปนที่ในการปรับปรงุสินคาคง

คลัง ลักษณะทีส่ําคัญอกีประการหน่ึงของแฟช่ันอยางรวดเรว็คือการออกแบบทีเ่พิ่มข้ึน คุณลักษณะน้ี

จะอธิบายไดวาทําไม บริษัท เชน H&M หรอื ZARA สามารถนําสินคาแฟช่ันนําตอบสนองตามความ

ตองการของลกูคาไดทันเวลา การออกแบบทีเ่พิ่มข้ึนเกิดจากความตองการของอุตสาหกรรมเชนเดียว 

กับการลดเวลาในการออกแบบ ซึ่งสรปุไดวา บริษัทแฟช่ันรวดเรว็สามารถทําใหมีการเพิม่ข้ึนของผล

กําไรเพราะมีการดําเนินการทัง้ดานตอบสนองอยางรวดเร็วและการออกแบบทีเ่พิ่มข้ึนการรวมกันของ

การตอบสนองที่รวดเร็วและการออกแบบที่เพิ่มข้ึนไดใหความสําคัญเกี่ยวกับความสําคัญของการผลิต

และการจัดการสินคาคงคลังสําหรับผูผลิตสินคาแฟช่ันไดอยางรวดเร็ว (Gorranson et al, 2007) 

จากการตรวจสอบกรณีของ H & M และ ZARA ในการจางการผลิตทั่วโลก ในขณะที่ ZARA ใชทั้ง

การผลิตและการจางงานภายในระดับโลก, H&M Outsourced ทุกผลิตภัณฑของ บริษัท ไปยัง

เครือขาย 700 ซัพพลายเออรสวนใหญต้ังอยูในเอเชีย 

 Passariello (2008) กลาววา อุตสาหกรรมเครื่องแตงกายแฟช่ัน เชน สินคาย่ีหอ Zara, 

H&M, Gap, Forever 21 มีการใชแนวความคิด แฟช่ันที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมากข้ึน โดย 

กลยุทธของแฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) ที่รานขายเสื้อผาแฟช่ันรวดเร็วนํามาใช มีอยูดวยกันคือ 
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1) การผลิตในระยะเวลาที่สั้นและมีชองทางการจัดจําหนายที่รวดเร็ว (Short Production 

and Distribution Lead Times) ซึ่งสามารถกระจายสินคาไดอยางรวดเร็ว ทันตอความตองกาของ

ลูกคา  

2) เสื้อผามีความทันสมัยทันตอกระแสแฟช่ัน (Highly Fashionable) มีการออกแบบ

ผลิตภัณฑโดยคํานวณจากสินคาคงคลังที่มีอยูเปนหลกั จะไมมีการผลิตจํานวนมาก เพราะเทรนดจะมี

การเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ 

3) การตอบสนองและการออกแบบการผลิตที่รวดเร็ว (Quick Response ) 

Gallaugher (2008) กลาววากลยุทธแฟช่ันรวดเร็วไดชวยใหการผลิตมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน 

โดยเริ่มจากการวางแผนคาดการณลวงหนา ทําใหเกิดการผลติสินคาออกมาแขงขันกบัคูแขงอยางมี

ประสิทธิภาพ กระบวนการตามหลักกลยุทธ Quick Response เปนการลดสินคาคงคลังลงลดระยะ 

เวลาการผลิตในแตละชวงและ สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยาง

รวดเร็วและสวนหน่ึงในการพัฒนาระบบมีการพฒันาเทคโนโลยีใหเกิดความรวดเร็วในการสง/ รับ

ขอมูลขาวสาร พฒันา Software ทําใหไมตองมีการเกบ็สินคาในคงคลัง ซึ่งนํามาถึงคาใชจายที่ไม

จําเปน เปนการลดตนทุนในการจัดเกบ็ อีกทัง้ยังเปนการผลติสินคาที่มรีะยะเวลาผลิตสั้น ตามฤดูกาล 

และกระแสแฟช่ันในชวงระยะเวลาน้ัน ๆ Quick Response จึงชวยในการ เพิ่มขีดความสามารถใน

การผลิต ทั้งลดจํานวนสินคาคางคลังสินคา สินคาจึงไดราคาดีไมตองลดราคา และในสวนของขอมูล

ขาวสารที่ถายทอดถึงกันสําหรบัสินคาตัวใหมเปนสิ่งที่สําคัญที่ตองคํานึงถึง เพื่อประโยชนในการ

จัดการเรื่องเวลาและลดรอบระยะเวลางานลงโดยการใชคอมพิวเตอรเขามาชวยจนกระทั่งถึงการ

ทดสอบ (Style Testing) และทีส่ําคัญอีกประการหน่ึงคือการวางระบบใหมีความตอเน่ืองไปจนถึงการ

สั่งซือ้จากลูกคาการทํา Quick Response โดยการวางโปรแกรมคาดการณถึงสินคาในอนาคต และ

สามารถทีจ่ะปรบัเปลี่ยนไดดวยเมือ่ระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยกลยุทธของแฟช่ัน

รวดเร็ว ประกอบไปดวย 

1) การตอบสนองอยางรวดเร็ว (Quick Response) ไดรับการพัฒนาระหวางผูผลิตและผูคา

ปลีกในประเทศสหรัฐอเมรกิาเพือ่ใหองคกรสามารถแขงขันกบัผูผลิตจากประเทศอืน่ ๆ โดยการใช

เทคนิคที่แตกตางกันกับคูแขง เพือ่ใหบรรลุวัตถุประสงคในการบีบอัดเวลาการผลิต และแฟช่ันไดอยาง

รวดเร็ว โดยการรวมกลยุทธ QR วิวัฒนาการของการจัดการหวงโซอปุทาน และหวงโซอุปทาน ไว

ดวยกัน ซึ่งแนวความคิดที่ไดกลายเปนปจจัยหลักของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแตงกายของ 

หวงโซอปุทาน 
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2) เวลา (Timing) แฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) มีวัตถุประสงคที่สําคัญคือการทีเ่สือ้ผา

สามารถเขาไปจําหนายในเวลาทีเ่ร็วทีสุ่ด ระยะเวลาจึงเปนกญุแจทีส่ําคัญ การจัดสงสินคาแตละครั้ง

จากซัพพลายเออรจะตองมีการพจิารณาในการจัดสงสินคา เชน สินคาจากประเทศจีน มีเวลาในการ

จัดสงของ 22 วัน หากสงมาทางเรือถึงยุโรป เมื่อเทียบกับตุรกี ซึ่งใชเวลาเพียง 5 วัน (Financial 

Times, 2005) รานคาปลีกแฟช่ันจึงเปลี่ยนการผลิตไปยังยุโรปตะวันออก, ตุรก ีและอินเดียเพื่อใหทัน

ตอการตอบสนองการแขงขันจากคูแขง Fast Fashion รายอื่น ๆ เชน ZARA, H&M ที่มีความสามารถ

ที่จะผลกัดันแนวโนมเทรนดเสื้อผา ลาสุดไดอยางรวดเร็วและสามารถวางจําหนายในรานคาปลีกใกล

บานของผูบรโิภค บริษัทในอุตสาหกรรมแฟช่ันที่มีมากข้ึนเวลาเปนปจจัยในการเพิม่ศักยภาพในการ

แขงขัน ระยะการพฒันาสินคาแฟช่ันจะสั้น, การขนสงและการสงมอบที่มปีระสิทธิภาพมากข้ึนและ

สินคาที่นําเสนอ “ตองพรอม” บนไมแขวนเสื้อ มีการตอบสนองตอกระแสไดอยางรวดเร็ว เวลาที่ใชใน

การระบุแนวโนมและไดรับมันเปนผลิตภัณฑแลวสงไปยังรานคาและทําใหแฟช่ันสามารถเขาถึงได

ใหกับลูกคา วงจรชีวิตผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมแฟช่ันที่มีระยะสั้นซึง่จะทําใหมันมีความสําคัญใน

ตลาดและจะชวยใหแนใจวาเวลาในการทําตลาดที่ใชระยะเวลาสั้นทีสุ่ดมีแนวโนมความเปนไปไดของ

การสรางผลกําไร แตก็ยังนําไปสูการจัดการสินคาคงคลังทีม่ปีริมาณสูง 

3) วงจรการซือ้สินคาแฟช่ัน (Fashion Buying Cycle) วงจรสนิคาแฟช่ัน มีการแบงตาม

ฤดูกาล ดังน้ันการคาดการณการผลิต ต้ังวางแผนลวงหนากอน 6 เดือน กอนทีท่ําการเปดตัวสินคาใน

คอลเลคช่ันใหม ๆ แตบางครัง้การคาดการณเหลาน้ี ยังคงมคีวามเสี่ยงสําหรับสินคาแฟช่ัน ที่ไม

สามารถขายสินคาได บริษัทที่ใหความสําคัญตอกระแสแฟช่ันที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สินคา

สามารถขายไดเรื่อย ๆ ตลอดสัปดาห โดยสินคาของ H&M จะมีการแบงตามฤดูกาล เชนหนารอน 

และหนาหนาว รวมถึงการจําหนายในบางประเทศยังมีสินคาจําหนายเพื่อการเลนกีฬา เชนชุดเลนสกี 

เลนเซรฟิ สวนสินคา H&M ในประเทศไทยจะมีสินคาสําหรบัหนารอน และทะเล เชนชุดวายนํ้า 

แวนตากันแดด หมวก เปนตน (H&M, 2014) 

4) การออกแบบที่ดี (Enhanced Design) แฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) สามารถผลิต

ตอบสนองผูบรโิภคอยางรวดเร็วดวยความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑทีเ่พิ่มข้ึน และในการ

ออกแบบใหมีความรูสึกรอนแรง “Hot” ผลิตภัณฑที่ออกแบบจะ มีไมมากโดยคํานึงถึงแนวโนมของ

ผูบริโภคซึ่งนําไปสูการผลิตที่นอยที่สุดเพื่อใหตรงกับความตองการของอุปทานที่ไมแนนอน รวมถึง 

ณรงค โพธ์ิพฤกษานันท (2551) กลาววาการออกแบบ (Design) มีความสําคัญตอความเปนอยูของ

มนุษยอยางย่ิง เชน การออกแบบเสื้อผา บาน รถยนต การออกแบบยังเปนวัฒนธรรมทีม่ีคุณคาทาง

สังคม 
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จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยจงึสรุปไดวา กลยุทธแฟช่ันรวดเร็ว เปนกลยุทธที่สําคัญขอ

อุตสาหกรรมแฟช่ันรวมสมัยโดยมีที่มาจากการดําเนินกลยุทธของบริษัทผูผลิตเสื้อผารวมสมัยแหงหน่ึง

ในประเทศสเปน ซึง่เปนผูริเริ่มกลยุทธแฟช่ันรวดเร็วน้ีเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่ตองการ

สินคาที่อยูในกระแสแฟช่ัน ณ ขณะน้ันไดอยางรวดเร็วทีสุ่ด โดยลดกระบวนการที่เกี่ยวของกบัการการ

วางแผนงานและการผลิตใหสั้นที่สุดและประยุกตใชระบบการจัดการหวงโซอปุทานกบัอุตสาหกรรม

แฟช่ันรวมสมัย ทัง้น้ีกลยุทธแฟช่ันรวดเร็วประกอบไปดวย 4 องคประกอบที่สําคัญคือ 1) การตอบสนอง

อยางรวดเร็ว ซึ่งเปนความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูบรโิภคที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยาง

รวดเร็ว เพื่อลดตนทุนในการจัดเก็บสินคาคงคลงั และเปนการประหยัดตนทุน 2) ระยะเวลา หมายถึง

การจัดสงเสือ้ผาเขาไปจําหนายในเวลาทีเ่ร็วทีสุ่ด โดยการทําใหระยะเวลาในการจัดสงสินคาสั้น และ

รวดเร็วทีสุ่ด 3) วงจรของสินคาแฟช่ัน คือกระแสแฟช่ันที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และตลอดเวลา 

และ 4) การออกแบบ หมายถึงความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑที่เพิม่ข้ึน และในการออกแบบ

ใหมีความรูสึกรอนแรง โดยคํานึงถึงแนวโนมของผูบริโภค ทั้งน้ีการจัดการในอุตสาหกรรมแฟช่ันรวม

สมัยของไทยยังคงมอีุปสรรคที่สามารถแกไขและพัฒนาไดโดยใชหลักการของระบบโลจสิติกสแตทั้งหมด

น้ันตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนเปนสําคัญ  

 

2.2 แนวคิดเก่ียวการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

ความหมายของการตัดสนิใจซื้อ 

 Schiffman และ Kanuk (1994) ไดใหความหมายของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบรโิภค 

หมายถึง ข้ันตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑจากสองทางเลือกข้ึนไปพฤติกรรมผูบริโภคมกีารพจิารณา

ในสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจ ทั้งดานจิตใจ และพฤติกรรมทางกายภาพ  

  ศิริวรรณ เสรรีัตน (2538) ไดกลาวถึง กระบวนการตัดสินใจของผูซือ้ (Decision 

Process) หมายถึง ข้ันตอนในการเลอืกซือ้ผลิตภัณฑจากสองทางเลือกข้ึนไป พฤติกรรมผูบรโิภคจะ

พิจารณาในสวนทีเ่กี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจทัง้ ดานจิตใจ (ความรูสึกนึกคิด) และพฤติกรรม

ทางกายภาพ การซือ้เปนกิจกรรมทางดานจิตใจและทางกายภาพ ซึ่งเกิดข้ึนชวงระยะเวลาหน่ึง 

กิจกรรมเหลาน้ีทําใหเกิดการซื้อและเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น กระบวนการตัดสินใจซื้อ

ประกอบดวยข้ันตอนทีส่ําคัญ คือ การรบัรูการคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ

พฤติกรรมภายหลงัการซื้อ 

Tariq, M. R. Nawaz, Nawaz และ Butt (2013) กลาววา การตัดสินใจซื้อเปนสัญญา

โดยนัยที่ลูกคาจะซื้อสินคาอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ลกูคามีความตองการสินคาน้ันการตัดสินใจซื้อมี

ความสําคัญมากเน่ืองจาก บริษัท ตองการที่จะเพิม่ยอดขายของผลิตภัณฑที่เฉพาะเจาะจง เพื่อ
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วัตถุประสงค หรือเพื่อเพิ่มกําไรของพวกเขาความต้ังใจซือ้ทีแ่สดงใหเห็นความประทับใจของการเกบ็

ขอมูลลูกคา มีฟงกช่ันบางอยางของตราสินคาที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจซื้อ 

 Johnston (2013) กลาววา กระบวนการตัดสินใจซื้อของลกูคา เปนกระบวนการกอนทีลู่กคา

จะซื้อสินคาหรือบริการ ผูประกอบการตองทําความเขาใจเกีย่วกับข้ันตอนการตัดสินใจซือ้ของลูกคา 

ซึ่งการตัดสินใจซื้อไมเพียงแตเปนสิ่งทีส่ําคัญมากสําหรบัผูประกอบการ แตยังชวยใหองคกรสามารถ

ปรับกลยุทธการขายตามกระบวนการตัดสินใจซื้อของลกูคาไดอีกดวย 

Kim, Galliers, Shin, Joo-Han และ Kim (2012) ไดอธิบายการตัดสนิใจซื้อไววา เปนการ

ตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑหรอืการรับบรกิารกบัผูผลิตรายเดิมทีม่ีผลเกิดจากความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ

และการบรกิารดังกลาวสืบเน่ืองจากการตัดสินใจในครั้งแรกที่อาจเกิดไดจากปจจัยทั้งภายในและ

ภายนอกในตัวของผูบริโภคเองเปนหลกั 

 วจนะ ภูผานี (2555) กลาววา การตัดสินใจซือ้ของผูบริโภคคือการเลือกผลิตภัณฑหรือบรกิาร

อื่น ๆ จากทางเลอืกตาง ๆ ที่มีอยู ซึ่งระดับของการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมีอยู 3 ระดับคือ การ

ตัดสินใจตามความเคยชิน การตัดสินใจทีจ่ํากัด และการตัดสนิใจอยางกวางขวาง 

 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบรโิภค 

 กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคสามารถพิจารณาตามข้ันตอนตาง ๆ ไดเปน  

5 ข้ันตอน โดยเริ่มจากเหตุการณกอนที่จะมีการซื้อสินคาจรงิ ๆ จนถึงเหตุการณภายหลังจากการซือ้ 

ซึ่งสรุปข้ันตอนที่สําคัญไดดังน้ีคือ (Kotler & Keller, 2006, p. 181) 

1) การรบัรูถึงความตองการ (Problem Recognition) พฤติกรรมการซื้อมีจุดเริ่มตนจากการ

ที่ผูบริโภคมีความตองการทีอ่าจไดรบัจาการกระตุนจากภายนอก เชน สื่อโฆษณาที่จูงใจ หรือเห็นคน

รอบขางใชสินคาน้ัน ๆ เปนตน หรอืจากภายใน เชน ความรูสึกหิว ความตองการข้ันพื้นฐาน เปนตน  

2) การคนหาขอมลู (Information Search) หลงัจากผูบริโภคเกิดความตองการแลว  

การคนหา เสาะหา ศึกษาขอมูลของสินคาน้ัน ๆ เปนข้ันตอนที่จะเกิดตอมา แตทั้งน้ีกระบวนการหา 

ขอมูลในข้ันน้ี อาจไมเกิดข้ึนในกรณีทีผู่บริโภคมีความตองการสินคาน้ันๆ สูงมาก และสามารถซือ้สินคา 

ไดทันที การเสาะหาขอมูลอาจไมมเีพราะผูบรโิภคจะซื้อสินคาในทันท ีแตถาหากมีความตองการธรรมดา

ตามธรรมชาติและไมอาจหาซื้อไดทันท ีการเสาะหาขอมลูกจ็ะเกิดข้ึนในกระบวนการตัดสินใจซือ้  

3) การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ (Evaluation of Alternatives) เมื่อผูบริโภค 

ไดมีการเสาะหาขอมูลแลว จากน้ันผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตาง ๆ น่ัน

หมายถึง ผูบริโภคตองมีการตัดสินใจวาจะซื้อสินคาย่ีหออะไร หรือซื้อสินคาอะไร ผูบริโภคแตละคนก็มี

แนวทางการตัดสินใจที่แตกตางกันข้ึนอยูกบัสถานการณของการตัดสินใจ และทางเลือกทีม่ีอยู นักการ

ตลาดจําเปนตองรูถึงวิธีการตาง ๆ ที่ผูบริโภคใชในการประเมินผลทางเลอืก กระบวนการประเมินผล

ไมใชสิ่งที่งายและไมใชกระบวนการเดียวที่ใชกับผูบริโภคทุกคน และไมใชเปนของผูซื้อคนใดคนหน่ึงใน
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ทุกสถานการณซื้อ แนวความคิดพื้นฐานที่ชวยเหลือในกระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบริโภคมี

หลายประการ คือ 

  3.1) คุณสมบัติผลิตภัณฑ (Attributes) และประโยชนของสนิคาที่ไดรับ คือ  

การพิจารณาถึงผลประโยชนที่จะไดรับและคุณสมบัติของสินคาวา สามารถทําอะไรไดบาง หรือมี

ความสามารถเพียงใด  

  3.2) ผูบรโิภคจะใหนํ้าหนักความสําคัญของคุณสมบัติผลิตภัณฑ (Degree of 

Importance) คือการพิจารณาถึงความสําคัญของคุณสมบัติ (Attributes Importance) ของสินคา

เปนหลักมากกวาพจิารณาถึงความโดดเดนของสินคา (Salient Attributes) ดังน้ัน ความเช่ือถือ

เกี่ยวกับตราสินคาอาจเปลี่ยนแปลงไดเสมอ  

  3.3) ความเช่ือถือตอตราสินคา (Brand Beliefs) คือ การพิจารณาถึงความเช่ือถือ

ตอตราของสินคา หรือภาพลักษณของสินคา (Brand Image) ที่ผูบริโภคไดเคยพบเห็นรับรูจาก

ประสบการณในอดีต  

  3.4) ความพอใจ (Utility Function) คือ การประเมินวามีความพอใจตอสินคาแต

ละตราสินคาแคไหน ถานําคุณสมบัติของสินคาเทียบกบัความพึงพอใจที่ไดรบัจากคุณสมบัติของแตละ

สินคาแลวก็จะสามารถประเมินการเลือกซือ้สินคาไดงายข้ึน 

  3.5) กระบวนการประเมิน วิธีน้ีเปนอีกวิธีหน่ึงที่นําเอาปจจัยสําหรับการตัดสินใจ 

เชน ความพอใจ ความเช่ือถือในตราสินคา คุณสมบัติของสินคามาพิจารณาเปรียบเทียบใหคะแนนเพื่อ

หาผลสรุปวา ตราสินคาใดไดรับคะแนนจากการประเมินมากที่สุดกอนการตัดสินใจซือ้ตอไป  

 4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจทําให

ผูบริโภคสามารถจัดลําดับความสําคัญของการเลือกซือ้ไดแลว ในข้ันตอไปคือ การพิจารณาถึงทัศนคติ

ของผูอื่นที่มีตอการตัดสินใจซื้อ (Attitudes of Others) และปจจัยที่ไมสามารถคาดการณได 

(Unexpected Situation) การที่ผูบรโิภคสามารถประเมินและเลือกสินคาหรือตราสินคาไดแลว ไมได

หมายความวาจะเกิดการซื้อไดเพราะปจจัยทั้งสองอยางน้ี ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสี่ยงจากการเลือก

บริโภคสินคาน้ัน ๆ ไดอีกดวย  

 5) พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลังจากมีการซื้อแลว ผูบริโภคจะ

ไดรับประสบการณในการบริโภค ซึ่งอาจจะไดรับความพอใจหรือไมพอใจก็ได ถาพอใจผูบริโภคไดรับ

ทราบถึงขอดีตาง ๆ ของสินคา ก็ทําใหเกิดการซือ้ซ้ําได หรอือาจมีการแนะนําใหเกิดลกูคารายใหมได 

แตถาไมพอใจ ผูบริโภคก็อาจเลกิซื้อสินคาน้ัน ๆ ในครั้งตอไปและอาจสงผลเสียตอเน่ืองจากการบอก

ตอทําใหลกูคาซื้อสินคาไดนอยลงตามไปดวย 
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จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยจงึสรุปไดวา การตัดสินใจซื้อ หมายถึง การกระทําตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกบัการเลอืกซื้อสินคาของผูบริโภคหลังจากผูบรโิภคประเมินทางเลือกและขอมลูตาง ๆ แลว

ผูบริโภคจะตัดสินใจซือ้สินคาน้ันครัง้แรก โดยผูบริโภคอาจไดรับสิง่กระตุนที่ชวยในการตัดสินใจซื้อเร็ว

ย่ิงข้ึน ซึ่งในงานวิจัยครัง้น้ีจะทําการศึกษากระบวนการตัดสนิใจซื้อของผูบริโภคต้ังแต การที่ผูบริโภคมี

ความตองการทีจ่ะซื้อสินคา หลังจากผูบริโภคเกิดความตองการแลว การคนหา เสาะหา ศึกษาขอมูล

ของสินคาน้ัน ๆ เมื่อผูบริโภคไดมีการเสาะหาขอมลูแลว จากน้ันผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและ

ประเมินผลทางเลือกตาง ๆ น่ัน และทําการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังจากการซื้อ 

 

2.3 ประวัติความเปนมาของบริษัท H&M 

H&M “เอช แอนด เอ็ม” เปนตราสินคาเสื้อผาแฟช่ันมาจากประเทศสวีเดน กอต้ังโดย Erling 

เพอรสันโดยมีช่ือเต็มยอมาจากคําวา Hennes & Mauritz โดยสียงเปนภาษาสวีเดนวา “โฮเอ็ม”  

H&M เรียกไดวาเปน “Fast Fashion” ดวยความนิยมในการชอปปงสินคาของหนุมสาวรุนใหม ที่แตง

กายตามแฟช่ันดวยราคาที่ไมสูงมาก เพราะแฟช่ันในยุคน้ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็จึงทําให Fast 

Fashion โดดเดนในเรื่องความหลากหลายและราคาคุมคานาจับจองสินคาในแบรนด H&M โดยมี 

แนวคิดที่วา Best Price in Good Quality โดยเสื้อผามีดีไซนที่โดดเดนและทันสมัย (H&M, 2014) 

ในป 2014 H&M มีสาขาทั่วโลกจํานวน 3,511 ราน ใน 55 ประเทศ  

ในป 1947 มันถูกเรียกวาครั้งแรก Hennes ภาษาสวีเดนหมายถึง “เธอ” และขายเฉพาะ

เสื้อผาของผูหญิง  

 ในป 1968 บริษัท ไดเปลี่ยนช่ือเปน Hennes & Mauritz และต้ังแตน้ันมามีความหลากหลาย

กวาปและขยายกลุมผลิตภัณฑสําหรับสตร,ี เสื้อผาบรุุษ, เสือ้ผาเด็ก, รองเทา, อุปกรณเสริม, เครื่องสําอาง

และตกแตงบาน  

ในป 2007 H & M เขามาตลาดเอเชียโดยการเปดรานครั้งแรกในฮองกงและเซี่ยงไฮ H&M 

ไดรวมมือกบันักออกแบบอื่น ๆ และคนดังเชน Stella McCartney, Madonna, Jimmy Choo, 

เวอรซาเช และเดวิดเบ็คแฮม หมูคนอื่น ๆ ในการสรางคอลเลกชันพิเศษทีม่ีการขายในจํานวนทีจ่ํากัด  

 ในป 2012 H & M เปนแบรนดอันดับที่ 58 ในอํานาจของดีลอยททั่วโลกของการคาปลีก

สินคาประเภทเครื่องแตงการ 

สําหรับแนวคิดหลักของเสื้อผา H&M คือการนําเสนอแฟช่ันและคุณภาพในราคาที่ดีที่สุด 

หรือ Fashion and Quality at the Best Price เปนการออกแบบสินคาที่มีความทันสมัยสินคามี

แบบหลากหลายสอดคลองกบัความตองการของผูบริโภค โดยที่สินคามีคุณภาพและราคาเหมาะสม 

เสื้อผาตราสินคา H&M ไมมีโรงงานผลิตเสื้อผาของตนเอง แตใชแหลงผลิตภายนอก โดยใชตัวแทนใน

การผลิต จํานวนกวา 800 ราย ซึ่งสวนใหญจะอยูในฝงทวีปยุโรปและเอเชีย เมื่อผูผลิตสินคาผลิต
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สินคาเรียบรอยแลว จะสงสินคากลบัมายังทางสํานักงานสําหรบัผลิตสินคาของบริษัท เพื่อทําการ

ตรวจสอบและดูแลความเรียบรอยสินคา กอนจะสงสินคาไปตามสาขาตาง ๆ โดยสวนใหญใชระยะ 

เวลาในการผลิตประมาณ 2 อาทิตยถึงประมาณ 6 เดือน ดังน้ันสินคาในรานจงึจําเปนตองถูกออก 

แบบลวงหนาประมาณ 6-7 เดือนโดยสินคาจะเขามาใหมทกุอาทิตย เสื้อผา H&M มีนักออกแบบกวา 

150 คน พรอมทั้งยังรวมมือกบันักออกแบบที่มีช่ือเสียง ซึ่งเสื้อผา H&M ที่จัดจําหนายอยูในรานคา

สามารถแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก LADIES MEN และ KIDS สําหรับเรื่องการกระจายสินคา ทาง 

H&M ไดจัดต้ังศูนยกลางในการกระจายสินคา เพื่อทําการจดัสินคาและแยกสินคาใหเหมาะสมกับ

จํานวนความตองการของแตละรานคาในตลาด  

เสื้อผาตราสินคา H&M ยังคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีการออกแบบโดยให

ความสําคัญกับสิ่งแวดลอม ดวยกระบวนการผลิตสินคาภายใตสภาพแวดลอมที่ดี หรือทีเ่รียกวา 

กระบวนการผลิตที่ย่ังยืน โดยผาฝายที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลติเสื้อผาทัง้หมดตองมาจากแหลง

เพาะปลูกที่ย่ังยืนดวยระบบออรแกนิค ดังน้ันสินคาจึงปราศจากสารเคมี หรือยาศัตรูพืช พรอมทั้งมี

การตรวจสอบคุณภาพของสินคาอยางสม่ําเสมอ โดยในป 2012 เสื้อผาตราสินคา H&M ติดอันดับที่ 

23 ของตราสินคาที่ดีทีสุ่ดจากการจัดอันดับของเว็บ Interbrand.com (นลินมาส เหลาวิวัฒน, 2556) 
 

ภาพที่ 2.1: การคาดการเติบโตของ H&M ต้ังแตป 2010 -2020 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ที่มา: H&M. (2014). H&M annual report 2014. Retrieved from https://about.hm.com/content 

/dam/hm/about/documents/en/Annual%20Report/Annual%20Report%202014_en.pdf. 
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จากภาพที่ 2.1 แสดงการคาดการณการเติบโตของ H&M โดยในป 2014 H&M มีรายไดสูง

ที่สุดในกลุม Fast Fashion โดยมีรายไดรวมประมาณ 2 หมืน่ลานดอลลาร H&M มีแผนเติบโตของ

สาขาประมาณ 10-15% ตอป และวางแผนเปดสาขาเพิ่มเติมทั้งหมดอีก 400 สาขาทั่วโลก ซึ่งสวน

ใหญจะเปนสาขาทีป่ระเทศจีนและสหรัฐอเมริกา โดยมีการคาดวาจะเปดได 80 สาขาที่ประเทศจีน ซึ่ง

มากกวา 60 สาขาของแบรนด Zara แตนอยกวา 100 สาขาของแบรนด Uniqlo และต้ังเปาหมายวา

ในป 2020 จะมีสาขาทั่วโลก 6500 สาขา (H&M, 2014) 

นอกจากน้ีธนาคารโลก (International Bank) ไดรายงานวาในไตรมาสที่ 3 ป 2015 H&M มี

กําไรสุทธิโต 22% จากไตรมาสเดียวกันป 2014 ซึ่งการเติบโตมาจาก 2 ตลาดหลักคือ ประเทศจีน ซึ่ง

มีกําไรเติบโต 37% และประเทศญี่ปุน มีกําไรโต 46% ในขณะที่ตลาดในทวีปยุโรปมีการเติบโต

ประมาณ 10% เทาน้ัน 

 

2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับเรื่องแฟชั่นรวดเร็ว (Fast Fashion) และการตัดใจซื้อ 

 งานวิจัยในประเทศ 

 พินทุสร อําไพพรรณ, มนัส ไพฑูรยเจรญิลาภ และกตัญู หริัญญสมบูรณ (2558) ทําการ 

ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซื้อเสือ้ผา Fast Fashion ในหางสรรพสินคาของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูบรโิภคที่เคยซื้อเสือ้ผา Fast Fashion ในหางสรรพสินคา  

เขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งหมด 440 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย  

อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดในการตัดสินใจซื้อเสือ้ผา Fast Fashion ในหางสรรพสินคาของผูบริโภค เขตกรุงเทพมหานคร 

2) ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได 

เฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการซื้อเสื้อผา Fast Fashion ในหางสรรพสินคาของ

ผูบริโภค เขตกรุงเทพมหานคร 3) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสมัพันธกับพฤติกรรมในการ

ตัดสินใจซือ้เสื้อผา Fast Fashion ในหางสรรพสินคาของผูบริโภค เขตกรุงเทพมหานคร 

 อลิษา โฆษิตพล (2558) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อเสือ้ผาสําเร็จรูปตรายูนิโคล (Uniqlo) ในกรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยาง

เปนผูบริโภคที่อาศัยอยูในกรงุเทพมหานครทีเ่คยซื้อและใชเสื้อผาสําเร็จรูปตราสินคายูนิโคล จํานวน 

385 คน ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมตัวอยางใหความสําคัญกบัปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน 

ชองทางการจัดจําหนายมากทีสุ่ด และดานราคานอยทีสุ่ด 2) กลุมตัวอยางสวนใหญมีกระบวนการ

ตัดสินใจซือ้ ข้ันการรบัรูปญหาจากความอยากไดสวนตัว คนหาขอมูลจากการสอบถามเพื่อนหรือ

ครอบครัว ประเมินทางเลอืกจากการออกแบบ สี และขนาดของเสือ้ผาตรงกบัความตองการ ตัดสินใจ

ซื้อจากราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ พฤติกรรมหลังการซื้อมีการแนะนําบอกตอคนอื่น ๆ ใหซื้อ 3) สวน
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ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซือ้ในข้ันการคนหาขอมูล ข้ันการ

ประเมินทางเลือก และข้ันการตัดสินใจซือ้ ดานราคามีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อในข้ันการ

ประเมินทางเลือกและข้ันการตัดสินใจซื้อ ดานชองทางการจดัจําหนายมผีลตอกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อในข้ันการตัดสินใจซือ้ ดานการสงเสรมิการตลาดมผีลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ ในข้ันการคนหา

ขอมูล การประเมินทางเลือก และการตัดสินใจซื้อ 

นลินมาส เหลาวิวัฒน (2556) ไดทําการศึกษาเรือ่ง กลยุทธการสือ่สารการตลาด การเปด 

รับขอมลูขาวสาร ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟช่ันประเภทแฟช่ันรวดเร็ว 

ผลการวิจัยพบวา ตราสินคา Uniqlo ใชกลยุทธการสื่อสารการตลาดมากที่สุด รองลงมาคือ H&M 

และ ZARA ตามลําดับ โดย ZARA ใชการโฆษณาทางปายโฆษณากลางแจง กจิกรรมการสงเสริมการ

ขาย และเว็บไซตหลกั สวนตราสินคา H&M และตราสินคา Uniqlo เนนการใชกลยุทธการสงเสรมิ

การตลาดทางดานการโฆษณาทางสือ่สิง่พิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสจํานวนมาก สําหรับกจิกรรม

สงเสริมการขาย ตราสินคา Uniqlo ใชกิจกรรมสงเสรมิการขายมากกวาหากเปรียบเทียบกบัตราสินคา 

H&M และ ZARA สวนการใชเว็บไซตหลักทั้ง 3 ตราสินคาใชในลักษณะคลายกัน โดยเนนการนําเสนอ

ทางดานสินคาและราคา นอกจากน้ีกลุมตัวอยางมกีารเปดรบัขอมูลขาวสารจากการจัดแสดงรานคา

และกิจกรรมสงเสริมการขายมากที่สุด อีกทัง้มีความพงึพอใจตอตราสินคาในประเด็นการออกแบบ

ทันสมัยและชวยสรางความมั่นใจและภูมิใจเมื่อสวมใส ในสวนพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ พบวากลุม

ตัวอยางซื้อสินคาประเภทเสื้อยืดมากทีสุ่ด โดยซื้อไมคอยบอยในชวง 6 เดือนที่ผานมา 

ธโนทัย มงคลสินธุ (2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง การจัดการหวงโซอปุทานในอุตสาหกรรมแฟช่ัน

รวมสมัย ผลการวิจัยพบวา แนวโนมทางแฟช่ัน (Fashion Trend) ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มกีล

ยุทธทางธุรกจิที่ เรียกวาแฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) เปนกลยุทธหลัก ทีส่ําคัญของอุตสาหกรรม

แฟช่ันรวมสมัย โดยมุงหวังไปที่การ ลดกระบวนการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อ (Buying Cycle) และ 

ชวงเวลาของการวางแผนงานและการผลิต (Lead Time) ใหสั้นทีสุ่ดและเกิดผลิตภัณฑทางแฟช่ันใหม 

สูหนารานใหรวดเร็วทีสุ่ด เพื่อตอบสนองความตองการของลกูคาใหไดมากทีสุ่ด โดยอาศัยบรบิทของ

ระบบการจัดการหวงโซอปุทานเปนหลัก 

ปรียานุช วีระรักษเดชา (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง คุณคาตราสินคาทีม่ีความสัมพันธกบั

พฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจในผลิตภัณฑของ H&M ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญงิ มีการซื้อสนิคาโดยเฉลี่ย 1 ครั้ง ตอสัปดาห เพศ  

ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ H&M แตกตางกัน จากผลการวิจัย พบวา เพศหญิงมี

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ H&M ในดานจํานวนครั้งในการซื้อผลิตภัณฑ H&M (ครั้ง/ เดือน) ดาน 

จํานวนครั้งในการสวมใสผลิตภัณฑ H&M (ครั้ง/ เดือน) และดานการแนะนําใหคนรูจักหรือเพื่อนให 
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ใชผลิตภัณฑ H&M มากกวาเพศชาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 

เน่ืองจากเพศหญงิเปนเพศทีร่ักความ สวยงาม ติดตามแฟช่ันตลอดเวลา และชอบการแตงตัว ซึ่ง

สอดคลองกบัลักษณะประชากรศาสตร) กิ่งแกว ทรัพยพระวงศ  (2546) กลาววา เพศหญงิมีแนวโนม

และมีความตองการทีจ่ะสงและรบัขาวสารมากกวาเพศชาย  

 ภัคภิญญา สดภิบาล (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง การออกแบบเสื้อสําเรจ็รปูสตรีดวยผาปก

ชาวเขาเผามง ไดผลการวิจัยวา การออกแบบเสื้อผาสําเร็จรปูสตรี มีปจจัยทีส่ําคัญแบงเปน 3 ดาน คือ

ดานประโยชนใชสอย  ดานความสวยงามและดานข้ันตอนการผลิตสามารถอภิปรายผลไดวา จากการ

ออกแบบเสื้อสําเรจ็รปูสตรี ดวยผาปกชาวเขาเผามง 3 รูปแบบ ผูเช่ียวชาญไดประเมินความ เหมาะสม

ทางดานประโยชนใชสอย ดานความสวยงามและดาน ข้ันตอนการผลิต มีความเหมาะสมมากทีสุ่ด

เน่ืองจาก มีรปูแบบเหมาะสมกบัประโยชนใชสอย ขนาดมคีวามเหมาะสมกับ การสวมใสและวัสดุที่

เลือกใชมีความเหมาะสมดานความสวยงาม มลีวดลายและรปูแบบแสดงลักษณะเฉพาะถ่ิน มกีารใช

วัสดุ และการประดับตกแตงสีสันและลวดลายมีความสวยงามซึ่งสอดคลองกบั นวลนอย บุญวงศ 

(2539, หนา 193) และธีระชัย สุขสด (2544, หนา 88) ในการประเมินงานออกแบบผลิตภัณฑดาน

ประโยชนใชสอย ตองพิจารณาจากความเหมาะสมของวัสดุกับรปูแบบการใชงานความ ประณีตใน 

การผลิตและสามารถตอบสนองความตองการของผู ใชไดอยางมีประสทิธิภาพและสะดวกสบาย 

ผลิตภัณฑน้ันถือวามี ประโยชนใชสอยดีสวนในดานความสวยงาม ควรพิจารณาจาก ความสวยงาม 

ในการจัดองคประกอบ ความมีเอกลักษณนาสนใจ มีคุณคาและมีความเหมาะสมตามลักษณะประเภท

ของงานความสวยงามจะเปนสิ่งทีท่ําใหเกิดการตัดสินใจซื้อเพราะประทบัใจ ความสวยงามจะเกิดมา

จากสิง่สองสิ่งดวยกันคือ รูปรางและสี ดานข้ันตอนการผลิตมีการใชวัสดุทีส่ามารถหาไดงายในทองถ่ิน 

และเหมาะสมสวยงาม 

 เพ็ญนิภา พรพฒันนางกรู (2551) ทําการศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการซือ้เสื้อผา 

แฟช่ันนําเขาจากตางประเทศของวัยรุน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี คือ กลุมวัยรุนในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟช่ันนําเขาจากตางประเทศ จํานวน 200 คน ผลการ 

ศึกษาลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟช่ันนําเขาจากตางประเทศ 

ของวัยรุนแตกตางกัน พบวาพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวัยรุนแฟช่ันนําเขาจากตางประเทศแตกตางกัน  

เมื่อจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยของครอบครัว และประสบการณการทองเที่ยว

ตางประเทศ แตพฤติกรรมการซือ้เสื้อผาแฟช่ันนําเขาจากตางประเทศของวัยรุน ไมแตกตางกัน เมื่อ

จําแนกตามอายุ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เน่ืองจากชวงอายุของวัยรุนใกลเคียงกันมากจึงไมเกิดความ

แตกตาง ผลการศึกษาทัศนคติมีความสมัพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผาแฟช่ันนําเขาจากตางประเทศ

ของวัยรุน พบวา ทัศนคติมีความสัมพันธทางบวกกบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผานําเขาจากตางประเทศของ

วัยรุนที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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 งานวิจัยตางประเทศ 

 Gabrielli และคณะ (2012) ไดทําการศึกษา เรื่อง การบริโภคเสื้อผาแฟช่ันรวดเร็วใน

ประเทศอิตาลี โดยมีจุดมุงหมายการศึกษาเพื่อทําการตรวจสอบโครงสรางของอุตสาหกรรมแฟช่ัน

รวดเร็ว ที่เปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวันของชาวอิตาลี ซึ่งในมุมมองการรับรูของผูบริโภคแฟช่ัน

รวดเร็วมีการบทบาททางสังคม ชาวอิตาลีผูบรโิภคสินคารวดเรว็ ใชคํา “Live” ซึ่งหมายความวา

แฟช่ันรวดเร็วมีบทบาทในการใชชีวิตของพวกเขาและผลการศึกษาซึ่งพบมมุมองใหมน้ี สามารถนําไป

พัฒนาเชิงกลยุทธและการสื่อสารสูผูบริโภค เพื่อบริษัทแฟช่ันรวดเร็วสามารถพฒันาตัวเองรวมถึง

เสนทางและวิวัฒนาการแฟช่ันรวดเร็ว 

Joung (2014) ไดทําการศึกษาเรื่องการบรโิภคสินคา Fast Fashion โดยวัตถุประสงคของ

งานวิจัยเปนการสํารวจผูบริโภคสินคา Fast Fashion พฤติกรรมหลังการซือ้ และการตรวจสอบ

ความสัมพันธระหวางการซื้อสินคาแฟช่ัน, การใชงาน, การซือ้ซ้ําบอยครั้ง และทัศนคติดานสิ่งแวดลอม 

ผลการวิจัยพบวา การซื้อสินคา Fast Fashion แฟช่ันไดมีความสัมพันธเชิงบวกกับการซื้อซ้ํา แตมีคา

ในเชิงลบที่เกี่ยวของกับการมสีวนรวมในการรีไซเคิล รวมถึงการซื้อจํานวนมากๆของเครื่องแตงกายที่มี

ความสัมพันธเชิงบวกกับการรีไซเคิล แตไมมีความสัมพันธทีพ่บระหวางทัศนคติดานลบกบัสิง่แวดลอม

หรือการรีไซเคิล  

 Caro (2014) ไดทําการศึกษา โมเดลทางธุรกจิและโอกาสของ Fast Fashion ที่ผลการวิจัย

พบวา แบรนด H&M ติดอันดับที่ 1 ในป 2014 ของสหรัฐอเมริกา ในเรื่องของแฟช่ันที่มีการเปลี่ยน 

เทรนดรวดเร็ว ตามฤดูกาลและกระแสแฟช่ัน ที่มกีารรับรูวาเปนแบรนดเสื้อผาแฟช่ันที่ราคาไมแพง  

จากมุมมองการดําเนินงานแฟช่ันที่มีความรวดเร็วตองมีการตอบสนองสงูและมีการจัดการหวงโซอปุทาน

ที่สามารถรองรบัการเลอืกสรรผลิตภัณฑที่มีการเปลี่ยนแปลงเปนระยะ ๆ  

 Marzieh และ Pasek (2014) ไดทําการศึกษาเรื่องผลกระทบของความหลากหลาย

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเสื้อผาแฟช่ันรวดเร็วในหวงโซอปุทานพบวาในปจจุบันอุตสาหกรรมแฟช่ัน

รวดเร็วมีการแขงขันคอนขางสูงและเพิม่ข้ึน ลูกคามีแนวโนมที่จะซือ้เฉพาะสิ่งที่ตนเองชอบ ดังน้ันใน

การตอบสนอง บริษัทแฟช่ัน จําเปนตองเพิม่ความหลากหลายของผลิตภัณฑและมกีารปรบัปรุงสวน

แบงการตลาดแขงขันในระดับโลก ตลาดอุตสาหกรรมแฟช่ันรวดเร็วตองมีการจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพระหวางผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากความหลากหลายของผลิตภัณฑและสินคาคงคลัง

รวมถึงคาใชจายอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนจากการเพิม่ความหลากหลายของผลิตภัณฑ สําหรับประเภทของ 

ตัวแปรตนคือเครื่องแตงกายที่แตกตาง เชน สี รปูแบบ ขนาด การสรางแบบจําลองที่มีรายละเอียด 

ที่จะตองตรวจสอบผลกระทบของความหลากหลายของผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางาน

ของหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมเสือ้ผา ดวยเหตุน้ีจึงทําการสรางแบบจําลองการพฒันาโดยเฉพาะ

เพื่อที่อยูในระยะยาวและปญหาการจัดการแบบไดนามิกที่ถูกนํามาใชในการศึกษาน้ี ความสําคัญของ
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การนําเสนอรูปแบบที่อยูในการปฏิสัมพันธระหวางกระบวนการทางกายภาพกับกระแสขอมลูและ

นโยบายการบรหิารจัดการหวงโซอปุทานของเครื่องแตงกายเพื่อทีจ่ะสรางการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร

ที่นาสนใจเชนความหลากหลายของผลิตภัณฑ สินคาคงคลัง คาใชจาย และกําไร 

 Michael และคณะ (2014) ไดทําการศึกษาเรื่อง จัตุรสัของแฟช่ันรวดเร็ว Fast Fashion 

Quadrangle (FFQ) พบวา ในชวงทศวรรษที่ผานมาแฟช่ันรวดเร็วเติบโตอยางมีนัยสําคัญใน

อุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยที่แฟช่ันรวดเร็วมกีารออกแบบทีร่วดเร็วจากแคทวอรคและเขาสูการจัด

จําหนายไปยังรานคายอยทีจ่ับแนวโนมแฟช่ันลาสุดซึ่งเหตุการณน้ีเกิดข้ึนทั่วโลกมีการเกิดเพิม่ข้ึน  

ซึ่งงานวิจัยไดเนนในดานการบรหิารจัดการและการตลาดมากกวาการประเมินผลกระทบจากปจจัย

ภายในและภายนอกในการแสดงผลทั่วไป มีการวิเคราะหในเชิงลึกเกี่ยวกบัการแสดงจํานวนรานคา

ปลีกแฟช่ันทีร่วดเร็วที่สําคัญ โดยทําการศึกษาบริษัท GAP อิงค Hennes & Maurtiz (H&M) และ 

Inditex (ZARA) กรุป ใชการวิเคราะหเชิงปริมาณและคุณภาพของทั้งสองทรพัยากรหลกัและรอง

ตรวจสอบการทํางานรวมกันของปจจัยภายในและภายนอกในการแสดงของ FFQ ที่โอกาสและความ

เสี่ยงสําหรบัอุตสาหกรรมทําการสํารวจ ความคาดหวังคือ FFQ วาผูผลิตรายใหมยังคงเติบโตได

เน่ืองจากการตลาดใหมที่มีศักยภาพและการดําเนินชีวิตของผูบริโภคที่มีตอสินคาแฟช่ันรวดเร็วแตมี

จุดออนโดยเฉพาะอยางย่ิงคูแขงของผูผลิตแตละรายและภัยคุกคามที่เพิม่ข้ึนของการแขงขันภายใน

เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 

 

2.5 สมมติฐานและกรอบแนวคิดการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย 

จากแนวคิดของ Jones (2002) ที่ไดอธิบายวา Fast Fashion หรือแฟช่ันที่เปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว ผูบริโภค Fast Fashion จะมีความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตของ

แฟช่ันอยางตอเน่ืองและมีผลิตภัณฑใหม ๆ ออกมาตอบสนองทันตอความตองการ อันจะมีความ

เกี่ยวของกบัการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่เปนไปอยางรวดเร็ว จึงเปนที่มาของสมมติฐานที่ 1 ดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 กระแส Fast Fashion ดานการตอบสนองทีร่วดเร็วสงผลตอการตัดสินใจซื้อ

เสื้อผาสําเรจ็รปู H&M ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 แนวคิดของ Gallaugher (2008) ที่ไดอธิบายวา เวลา (Timing) Fast Fashion คือการที่

เสื้อผาสามารถเขาไปจําหนายในเวลาทีเ่ร็วทีสุ่ด ระยะเวลาจงึเปนกุญแจในการเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขัน ระยะการพฒันาสินคาแฟช่ันจะตองสั้น การขนสงและการสงมอบตองมปีระสทิธิภาพและ

สินคาที่นําเสนอตองมีการตอบสนองตอกระแสไดอยางรวดเร็ว ทําใหแฟช่ันสามารถเขาถึงผูบรโิภคได

อยางรวดเร็ว จึงเปนทีม่าของสมมติฐานที่ 2 ดังน้ี 
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สมมติฐานท่ี 2 กระแส Fast Fashion ดานระยะเวลาสงผลตอการตัดสินใจซื้อเสือ้ผา

สําเร็จรูป H&M ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากแนวคิดของ Gallaugher (2008) ที่ไดกลาววากลยุทธแฟช่ันรวดเร็ว ชวยใหการผลิตมี

ประสิทธิภาพที่ดีข้ึน โดยเริม่จากการวางแผนคาดการณลวงหนา การตอบสนองอยางรวดเร็ว ความ

รวดเร็วในการสงสงสินคา ถัดมาคือวงจรชีวิตของแฟช่ัน คือกระแสแฟช่ันในชวงระยะเวลาน้ัน ๆ ตองมี

การวางระบบใหมีความตอเน่ืองไปจนถึงการสัง่ซื้อจากลูกคา โดยการวางโปรแกรมคาดการณถึงสินคา

ในอนาคต และสามารถที่จะปรบัเปลี่ยนไดดวยเมือ่ระบบเกดิการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสวน

สุดทายคือ การออกแบบ จึงเปนที่มาของสมมติฐานที่ 3 ดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 3 กระแส Fast Fashion ดานวงจรของสินคาแฟช่ันสงผลตอการตัดสินใจซื้อ

เสื้อผาสําเรจ็รปู H&M ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากแนวคิดของ Passariello Rohwedder and Johnson (2008) ที่ไดอธิบายวา 

อุตสาหกรรมเครื่องแตงกายแฟช่ัน เชน สินคาย่ีหอ Zara, H&M, Gap, Forever 21 มีการใชแนว 

ความคิด แฟช่ันที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมากข้ึน โดยกลยุทธของแฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion)  

ที่รานขายเสื้อผาแฟช่ันรวดเร็วนํามาใช มีอยูดวยกันคือการผลิตในระยะเวลาทีส่ั้นและมีชองทางการ 

จัดจําหนายที่รวดเร็ว เสื้อผามีความทันสมัยทันตอกระแสแฟช่ัน (Highly Fashionable) มีการออกแบบ

ผลิตภัณฑโดยคํานวณจากสินคาคงคลังที่มีอยูเปนหลกั จะไมมีการผลิตจํานวนมาก เพราะเทรนดจะมี

การเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ เพือ่ใหสอดคลองกับความตองการของผูบรโิภคเปนหลกั จึงเปนทีม่าของ

สมมติฐานที่ 4 ดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 4 กระแส Fast Fashion ดานการออกแบบสงผลตอการตัดสินใจซือ้เสื้อผา

สําเร็จรูป H&M ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 กรอบแนวคิดการวิจัยเกี่ยวกบัปจจัยกระแส Fast Fashion ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผา

สําเร็จรูป H&M ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 

ไดแก แฟช่ันรวดเร็ว อันประกอบดวย การตอบสนองทีร่วดเร็ว ระยะเวลา วงจรของสินคาแฟช่ัน และ

การออกแบบ ภายใตแนวคิดของ Gallaugher (2008) และตัวแปรตามไดแก การตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภค ภายใตทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค ของ Kotler และ Keller (2006, 

p. 181) ดังภาพที่ 2.2  
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ภาพที่ 2.2: ความสัมพันธระหวางตัวแปรอสิระและตัวแปรตาม 

 

     ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ประวั 

 

 
 

แฟชั่นรวดเร็ว 

(Fast Fashion) 

 การตอบสนองที่รวดเร็ว 

(Quick Response )  

 ระยะเวลา (Timing)  

 วงจรของสินคาแฟช่ัน  

(Fashion Buying  Cycle)   

 ดานการออกแบบ 

(Enhanced Design) 

    (Gallaugher, 2008) 

การตัดสินใจซื้อเสื้อผา H&M 

 (Kotler & Keller, 2006) 



บทที่ 3 
ระเบยีบวิธีวิจัย 

 
เน้ือหาของบทน้ีเป็นการอธิบายถึงวิธีการวิจัยสําหรับการศึกษาในครั้งน้ี ซึง่ใช้การวิจัยเชิง

ปริมาณ ประกอบด้วย ประชากรและตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การแปรผลข้อมูล และวิธีการทางสถิติสําหรับใช้ในการวิเคราะห์และการทดสอบสมมติฐานเร่ือง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่กําหนดขึ้น 

 
3.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 18-40 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากกลุ่มประชากรดังกล่าวเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมายหลักของ
เสื้อผ้าแฟช่ันตราสินค้า H&M ในประเทศไทย ประกอบกับยังเป็นกลุ่มประชากรที่มีอํานาจในการซื้อ 
และมีสามารถตัดสินใจซื้อได้ด้วยตนเอง ทั้งน้ีเพราะมีรายได้จากผู้ปกครอง หรือรายได้จากการทํางาน 
(นลินมาส เหล่าวิวัฒน์, 2556) ซึ่งมีจํานวน 1,909,690 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 
2557)  
 
3.2 ตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 18-40 ปี ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยผู้วิจัยจะ
เลือกเก็บข้อมูลเฉพาะในพ้ืนที่บริเวณห้างสรรพสินค้าทั้ง 8 แห่ง ที่เป็นทีต้ั่งของร้านค้า H&M โดยการ
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 385 คน ซึ่งจํานวนน้ีได้จากการใช้ตารางสําเร็จรูปของ Yamane 
(1967) จากจํานวน 1,909,690 คน  
 
3.3 สถานที่เก็บแบบสอบถาม   

ห้างสรรพสินคา้ในกรุงเทพมหานครที่เป็นทีต้ั่งของร้านค้า H&M ทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร 
ประกอบไปด้วย H&M ศูนย์การค้าสยามพารากอน H&M เดอะมอลล์ บางกะปิ H&M เทอร์มินัล 21  
H&M เซ็นทรัลเวิลด์ H&M แฟช่ันไอส์แลนด์ รามอินทรา H&M เซ็นทรลัพลาซา บางนา H&M 
เอ็มควอเทียร์ และ H&M เมกะบางนา (H&M, 2014) ซี่งในการเลือกเก็บสถานที่ดังกล่าวเพราะจะได้
เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าของเสื้อผ้า H&M ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่รู้จกัและใช้สินค้า H&M อันสอด 
คล้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา 
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด
เก่ียวกับการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอนดังน้ี 

1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง 
2) สร้างแบบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ประเด็นคือ   
  2.1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
  2.2) พฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันประเภทแฟช่ันรวดเร็ว 
  2.3) กลยุทธ์แฟช่ันรวดเร็วแบ่งเป็น 4 ส่วนดังน้ี 

(1) การตอบสนองที่รวดเร็ว (Quick Response)  
(2) ระยะเวลา (Timing)  
(3) วงจรของสินค้าแฟช่ัน (Fashion Buying Cycle)   
(4) การออกแบบ (Enhanced Design) 

  2.4 การตัดสินใจซื้อสินค้า H&M ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2.5 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

3) นําแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
4) ทําการปรับปรุงแก้ไขและนําเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหน่ึง 

เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมติัก่อนแจกแบบสอบถาม 
5) นําแบบสอบถามไปทดลองกับตัวอย่างจํานวน 40 ราย เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น 
6) ทําการปรับปรุงและนําเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อนแจกแบบสอบถาม 
7) แจกแบบสอบถามให้กับลูกคา้ H&M บริเวณห้างสรรพสนิค้าทั้ง 8 แห่ง ที่เป็นที่ต้ังของ

ร้านค้า H&M 
 
3.5 การตรวจสอบเครื่องมือ  

การตรวจสอบความตรง (Validity) ผู้วิจัยได้นําเสนอแบบสอบถามท่ีได้สรา้งขึ้นต่ออาจารย์ 
ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเน้ือหา (Content Validity) ของ
แบบสอบถามที่ตรงกับเร่ืองที่จะศึกษา  
 การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปทดสอบ เพ่ือให้แน่ใจว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามจะมีความเข้าใจตรงกัน และตอบคําถามได้ตามความเป็นจริงทุกข้อรวมทั้งข้อ
คําถามมีความเที่ยงทางสถิติ จํานวน 40 ตัวอย่าง หลังจากน้ัน จึงนําแบบสอบถามท่ีทดลองทําแล้ว ไป
วิเคราะห์ความเที่ยง ใช้สถิติ และพิจารณาจากค่าสัมประสทิธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ของคําถามในแต่ละด้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังในตารางท่ี 3.1  
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ตารางที่ 3.1: แสดงค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม 
 

ปัจจัย 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

ข้อ 
กลุ่มทดลอง 
(n = 40) 

ข้อ 
กลุ่มตัวอย่าง 
(n = 385) 

1. แฟช่ันรวดเร็ว 
   1.1 การตอบสนองที่รวดเร็ว 
   1.2 ระยะเวลา 
   1.3 วงจรของสินค้าแฟช่ัน 
   1.4 การออกแบบ 

12 
3 
3 
3 
3 

0.842 
0.816 
0.810 
0.854 
0.800 

12 
3 
3 
3 
3 

0.828 
0.844 
0.849 
0.838 
0.833 

2. การตัดสินใจซื้อสินค้า H&M 5 0.858 5 0.877 
รวม 17 0.857 17 0.943 

 
ผลจากการวัดค่าความเที่ยง พบว่า ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามเม่ือนําไปใช้กับกลุ่ม

ทดลอง จํานวน 40 ชุด มีค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.857 โดยคําถามแต่ละด้าน
มีระดับความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.800 – 0.858 และกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 385 ชุด มีค่าความเที่ยงของ
แบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.943 โดยคําถามแต่ละด้านมีระดับความเที่ยง อยู่ระหว่าง 0.828 – 
0.877 ซึ่งผลของค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบาค ของแบบสอบถามท้ัง 2 กลุ่มมีค่าความเที่ยงตามเกณฑ์
ของ Nunnally (1978) สามารถนํามาใช้ในงานวิจัยได้ 
 
3.6 องค์ประกอบของแบบสอบถาม 
 ผู้ทําวิจัยได้ออกแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนพร้อมกับวิธีการตอบคําถามดังต่อไปนี้ คือ 
 ส่วนที่ 1 เป็นคาํถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบคําถาม ได้แก่เพศ อายุ รายได้ และอาชีพ 
ลักษณะคําถามเป็นคําถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ 

ส่วนที่ 2 เป็นคาํถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันประเภทแฟช่ันรวดเร็ว ได้แก่ 
ความถี่ ค่าใช้จา่ย เหตุผลในการเลือกซื้อ ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ และแบรนด์ที่เลือกซื้อลกัษณะคําถาม
เป็นคําถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ 

ส่วนที่ 3 เป็นคําถามเกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์ด้านแฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) ของ H&M โดย
เป็นคําถามปลายเปิด แบ่งเป็น 5 ระดับ ต้ังแต่น้อยที่สุดจนถึงมากที่สุด 
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ส่วนที่ 4 เป็นคาํถามเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อสินค้า H&M ลักษณะเป็นคําถามปลายปิด
โดยคําถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ต้ังแต่น้อยที่สดุถึงมากที่สุด 
 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 
3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้ คือ 

1) ผู้วิจัยอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับเน้ือหาภายในแบบสอบถามและวิธีการตอบคําถาม 
2) ผู้วิจัยเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษาตามที่ระบุไว้ข้างต้น 
3) ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมายและรอจนกระทั่งตอบคําถามครบถ้วน ซึ่งใน

ระหว่างน้ันถ้าผู้ตอบมีข้อสงสยัเก่ียวกับคําถาม ผู้วิจัยหรือทีมงานจะตอบข้อสงสัยน้ัน 
 
3.8 การแปรผลข้อมูล 

ผู้ทําวิจัยได้กําหนดค่าอันตรภาคช้ัน สําหรับการแปลผลข้อมูลโดยคํานวณค่าอันตรภาคช้ัน 
เพ่ือกําหนดช่วงช้ัน ด้วยการใช้สูตรคํานวณและคําอธิบายสําหรับแต่ละช่วงช้ัน ดังน้ี 

 
  อันตรภาคช้ัน  =    ค่าสูงสุด – ค่าตํ่าสุด 
              จํานวนช้ัน 
     = 5 – 1 = 0.80 
        5 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงช้ัน                                คําอธิบายสําหรับการแปลผล 
  1.00 – 1.80     ระดับน้อยที่สดุ 
  1.81 – 2.60     ระดับน้อย 
                2.61 – 3.40               ระดับปานกลาง 
  3.41 – 4.20      ระดับมาก 
  4.21 – 5.00                ระดับมากที่สุด 
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3.9 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ 
ผู้ทําวิจัยได้กําหนดค่าสถิติสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังน้ี คือ 
1) สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ คา่เฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูล

ทั่วไปและคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ 
 1.1) ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ข้อมูล

ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าแฟช่ันประเภทแฟช่ันรวดเร็ว ได้แก่ ความถ่ี ค่าใช้จ่าย เหตุผลในการเลือกซื้อ และข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับ 

1.2) ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้
วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลของแบบสอบถาม กลยุทธ์แฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) และ
การตัดสินใจซือ้สินค้า H&M 

  1.3) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้วิเคราะห์และแปล
ความหมายข้อมูลต่าง ๆ ควบคู่กับค่าเฉลี่ย เพ่ือแสดงลักษณะการกระจายของคะแนน 
 2) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรตามและกลุม่ตัวแปรอิสระต้ังแต่ 2 ตัวแปร ขึ้นไป เพ่ืออธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือการตัดสินใจซื้อสินค้า H&M และการใช้ตัวแปรอิสระมาอธิบาย 
ได้แก่ ตัวแปรอิสระแฟช่ันรวดเร็ว อันประกอบด้วย การตอบสนองที่รวดเร็ว ระยะเวลา วงจรของ
สินค้าแฟช่ัน และการออกแบบ และตัวแปรตามการตัดสินใจซื้อสินค้า H&M  
 
 



บทที่ 4 
การวิเคราะหข์้อมูล 

 
ในบทน้ี เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการอธิบายและทดสอบสมมติฐานที่เก่ียวกับตัวแปร 

แต่ละตัว ซึ่งขอ้มูลดังกล่าวผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามท่ีมีคําตอบครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน
ทั้งสิ้น 385 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนแบบสอบถามท้ังหมด ผลการวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 
5 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสนิค้าแฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion)   
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านแฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion)            
 ส่วนที่ 4 ข้อมลูเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้า H&M 
 ส่วนที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
4.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การนําเสนอในส่วนน้ีเป็นผลการศึกษาเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาสูงสดุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ สถิติที่นํามาใช้ ได้แก่  
ค่าร้อยละ (Percentage) ผลดังกล่าวปรากฏในตาราง และคําอธิบายต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.1: จํานวน และรอ้ยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

คุณสมบัติส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 111 28.8 
     หญิง 274 71.2 

รวม 385 100.0 
สถานภาพ   

โสด 332 86.2 
สมรส 53 13.8 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): แสดงจํานวน และร้อยละของข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

คุณสมบัติส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
     ม่าย/ หย่าร้าง - - 

รวม 385 100.0 
อายุ   

ตํ่ากว่า 20 ปี 41 10.6 
20 – 29 ปี 139 36.1 
30 – 39 ปี 139 36.1 
40 – 49 ปี 62 16.1 
50 – 59 ปี 4 1.0 
60 ปีขึ้นไป - - 

รวม 385 100.0 
ระดับการศึกษา   
     ตํ่ากว่าปริญญาตร ี 53 13.8 
     ปริญญาตรี 230 59.7 
     สูงกว่าปรญิญาตร ี 102 26.5 

อ่ืน ๆ - - 
รวม 385 100.0 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
     ตํ่ากว่า 10,000 บาท  - - 
     10,000 – 20,000 บาท 70 18.2 
     20,001 – 30,000 บาท 139 36.1 
     30,001 – 40,000 บาท 116 30.1 
     40,001 - 50,000 บาท  47 12.2 
     50,001 บาท ขึ้นไป 13 3.4 

รวม 385 100.0 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): แสดงจํานวน และร้อยละของข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

คุณสมบัติส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
อาชีพ   
     นักเรียน/ นักศึกษา          27 7.0 
     รับราชการ  28 7.3 
     พนักงานบริษัทเอกชน       207 53.8 
     รฐัวิสาหกิจ   50 13.0 

อาชีพอิสระ 26 6.8 
ธุรกิจส่วนตัว 42 10.9 

     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน               5 1.3 
     อ่ืน ๆ - - 

รวม 385 100.0 
 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

ซึ่งมีจํานวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 71.2 และเพศชาย จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 
สถานภาพโสด จํานวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 86.2 และสถานภาพสมรส จํานวน 53 คน 

คิดเป็นร้อยละ 13.8 
อายุระหว่าง 21 – 29 ปี และ 30 – 39 ปี มีจํานวนเท่ากันที่ 139 คน คดิเป็นร้อยละ 36.1 

รองลงมาอายุ 40 – 49 ปี จํานวน 62 คน คดิเป็นร้อยละ 16.1 อายุ ตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 41 คน  
คิดเป็นร้อยละ 10.6 และอายุ 50 – 59 ปี จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 59.7 รองลงมาสูงกว่าปริญญา
ตรี จํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 20,001 – 30,000 บาท มีจาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.1 รองลงมารายได้ 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 รายได้ต่อเดือน  
10,000 – 20,000 บาท จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 รายได้ต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท 
จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 และรายได้ต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป จํานวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.4 

และส่วนใหญม่ีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 
รองลงมาเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 ประกอบธุรกิจส่วนตัว จํานวน 
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42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 รบัราชการจํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 นักเรียนนักศึกษา จํานวน 
27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 อาชีพอิสระ จํานวน 26 คน คดิเป็นร้อยละ 6.8 และพ่อบ้าน/ แม่บ้าน 
จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3  
 
4.2 ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสนิใจซ้ือสินค้าแฟชั่นรวดเร็ว (Fast Fashion)   

การนําเสนอในส่วนน้ีเป็นผลการศึกษาเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
ความถี่ในการซื้อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ ปริมาณในการซื้อ ประเภทของสินค้าที่ซื้อ ช่องทางการติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร เหตุผลในการเลือกซื้อ ตราสนิค้าอ่ืน ๆ ที่เลอืกซื้อ และสาขาที่เลือกซื้อ สถิติที่นํามาใช้
ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ผลดังกล่าวปรากฏในตาราง และคําอธิบายต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.2: ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) 
   

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ จํานวน ร้อยละ 
ความถ่ีในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นรวดเร็ว   

น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดือน  203 52.7 
1-2 ครั้งต่อเดือน 142 36.9 
3-4 ครั้งต่อเดือน 37 9.6 
มากกว่า 4 ครัง้ต่อเดือน 3 0.8 

รวม 385 100.0 
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือเสื้อผา้แฟชั่นรวดเร็ว   

ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท 42 10.9 
1,001 – 2,000 บาท 187 48.6 
2,001 – 3,000 บาท 105 27.3 
3,001 บาทข้ึนไป 51 13.2 

รวม 385 100.0 
ปริมาณในการซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นรวดเร็ว   

1 – 2 ช้ิน 187 48.6 
3 – 4 ช้ิน 116 30.1 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ): ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion)   
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ จํานวน ร้อยละ 
4 – 5 ช้ิน 48 12.5 
มากกว่า 5 ช้ิน 16 4.2 

รวม 385 100.0 
ประเภทของสนิค้าแฟชัน่รวดเร็วท่ีเลือก
ซื้อเป็นประจํา 

  

เสื้อผ้า 187 48.6 
รองเท้า   49 12.7 
กระเป๋า 22 5.7 
เคร่ืองประดับ 13 3.4 

รวม 385 100.0 
การติดตามข้อมูลข่าวสารของเสื้อผ้า
แฟชั่นรวดเร็ว  

  

นิตยสารและหนังสือพิมพ์ 45 11.7 
ร้านค้าเสื้อผ้าแฟช่ันรวดเร็ว 28 7.3 
รายการโทรทัศน์ 29 7.5 
ดาราผู้มีช่ือเสียง 144 37.4 
อินเทอร์เน็ต 126 32.7 
บุคคลรอบข้าง  13 3.4 
อ่ืน ๆ - - 

รวม 385 100.0 
เหตุผลในการเลือกซ้ือเสื้อผ้าแฟช่ัน
รวดเร็วตราสนิค้า H&M 

  

รูปแบบของเสื้อผ้าที่ทันสมัย 157 40.8 
ตรายี่ห้อที่มีช่ือเสียง 110 28.6 
รูปแบบของเสื้อผ้าที่หลากหลาย 47 12.2 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ): ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion)   
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ จํานวน ร้อยละ 
ราคาที่สมเหตุสมผล 46 11.9 
การจัดวางรูปแบบร้านค้าที่มคีวาม
น่าสนใจ 

25 6.5 

อ่ืน ๆ - - 
รวม 385 100.0 

เสื้อผ้าย่ีห้ออ่ืน ๆ ที่เลือกซ้ือนอกจาก 
H&M 

  

ZARA  160 41.6 
FOREVER 21           34 8.8 
CC Double O 39 10.1 
Jaspal    24 6.2 
Lynaround  16 4.2 
CHAP 27 7.0 
Uniqlo 85 22.1 
อ่ืน ๆ - - 

รวม 385 100.0 
สาขาทีเ่ลือกซ้ือสินค้า H&M เป็นประจํา   

สยามพารากอน 58 15.1 
เซ็นทรัลเวิลด์ 60 15.6 
เทอร์มินัล 21 56 14.5 
แฟช่ันไอส์แลนด์ 47 12.2 
เดอะมอลล์ บางกะปิ 55 14.3 
เซ็นทรัลพลาซา บางนา 41 10.6 
เอ็มควอเทียร์  44 11.4 
เมกา บางนา 24 6.2 

รวม 385 100.0 
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถีใ่นการ
ซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันรวดเร็ว น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน จํานวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ52.7 รองลงมา 1-2 
ครั้งต่อเดือน จํานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 36.9 3-4 ครั้งต่อเดือนจํานวน 37 คน คดิเป็นร้อยละ 
9.6 และมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นรวดเร็ว ประมาณ 1,001 – 2,000 บาท จํานวน 187 คน  
คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมา 2,001 – 3,000 บาท จํานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 

3,001 บาท ขึน้ไป จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 และตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท จํานวน 
42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 

ปริมาณในการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันรวดเร็ว 1 – 2 ช้ิน จํานวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 
รองลงมา 3 – 4 ช้ิน จํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 4 – 5 ช้ิน จํานวน 48 คน คดิเป็นร้อยละ 
12.5 และ มากกว่า 5 ช้ินจํานวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 4.2 

ประเภทของสินค้าแฟช่ันรวดเร็วที่เลือกซื้อเป็นประจําคือเสื้อผ้า จํานวน 187 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 48.6 รองลงมาคือรองเท้า จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 กระเป๋า จํานวน 22 คน  
คิดเป็นร้อยละ 5.7 และ เคร่ืองประดับ จํานวน 13 คน คดิเป็นร้อยละ 3.4  

การติดตามข้อมูลข่าวสารของเสื้อผ้าแฟช่ันรวดเร็วจากดาราผู้มีช่ือเสียง จํานวน 144 คน  
คิดเป็นร้อยละ 37.4 รองลงมาได้แก่ อินเทอร์เน็ต จํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 นิตยสารและ
หนังสือพิมพ์ จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 รายการโทรทัศน์ จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.5 ร้านค้าเสือ้ผ้าแฟช่ันรวดเร็ว จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 และบุคคลรอบข้าง จํานวน  
13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4  

เหตุผลในการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันรวดเร็วตราสินค้า H&M เน่ืองจากรูปแบบของเสื้อผ้าที่
ทันสมัย จํานวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมาคือ ตรายี่ห้อมีช่ือเสียง จํานวน 110 คน  
คิดเป็นร้อยละ 28.6 รูปแบบของเสื้อผ้าที่หลากหลาย จํานวน 47 คน คดิเป็นร้อยละ 12.2 ราคา 
ที่เหมาะสม จํานวน 46 คน คดิเป็นร้อยละ 11.9 และการจัดวางรูปแบบร้านค้าที่มีความน่าสนใจ 
จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5  

เสื้อผ้าย่ีห้ออ่ืน ๆ ที่เลือกซื้อนอกจาก H&M คือยี่ห้อ ZARA จํานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.6 รองลงมาได้แก่ Uniqlo จํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 CC Double O จํานวน 39 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.1 FOREVER 21 จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 CHAP จํานวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.0 Jaspal จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 และ Lynaround จํานวน 16 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 4.2  

และสาขาที่เลอืกซื้อสินค้า H&M เป็นประจําคือ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ จํานวน 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.6 รองลงมาคือสยามพารากอน จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1 เทอร์มนัิล 21 จํานวน 



35 

56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 เดอะมอล์บางกะปิ จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 แฟช่ันไอซ์แลนด์ 
จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 เอ็มควอเทีย จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 เซนทรัล 
บางนา จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 และเมกะบางนา จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 
ตามลําดับ 
 
4.3 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับกลยุทธ์ด้านแฟชั่นรวดเร็ว (Fast Fashion)            
 4.3.1 ด้านการตอบสนองท่ีรวดเร็ว 
 
ตารางที่ 4.3: แสดงให้เห็นถึงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น

ต่อกลยุทธ์ด้านแฟช่ันรวดเร็ว ด้านการตอบสนองที่รวดเร็ว 
 

กลยุทธ์ด้านแฟชั่นรวดเร็ว  
ด้านการตอบสนองทีร่วดเรว็ 

X S.D ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ท่านรู้สึกว่าสินค้า H&M มีรูปแบบทันสมยัตาม
กระแสนิยมในปัจจุบัน 

3.49 0.927 มาก 

2. เวลาที่ท่านสนใจแบบใหม ่ๆ H&M สามารถ
สนองความต้องการของท่านได้อย่างทันเวลา 

3.44 0.888 มาก 

3. ท่านรู้สึกได้ว่าสินค้า H&M ทุกแบบท่านสามารถ
หาซื้อได้ที่ H&M ในประเทศไทย ซึ่งสินค้า
เหมือนกันทั่วโลก 

3.60 0.987 มาก 

รวม 3.50 0.816 มาก 
 

 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อ
กลยุทธ์ด้านแฟช่ันรวดเร็ว ด้านการตอบสนองที่รวดเร็ว ในระดับความเห็นด้วยมาก ที่ระดับคะแนน
เฉลี่ย 3.50 และเมื่อพิจารณาการตอบสนองท่ีรวดเร็วเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความความเห็นด้วยมาก ว่า ท่านรู้สึกได้ว่าสินค้า H&M ทุกแบบท่านสามารถหาซื้อได้ที่ H&M ใน
ประเทศไทย ซึง่สินค้าเหมือนกันทั่วโลก ท่านรู้สึกว่าสินค้า H&M มีรูปแบบทันสมัยตามกระแสนิยมใน
ปัจจุบัน และเวลาที่ท่านสนใจแบบใหม ่ๆ H&M สามารถสนองความต้องการของท่านได้อย่างทันเวลา 
ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.60 3.49 และ 3.44 ตามลําดับ 
 



36 

 4.3.2 ด้านระยะเวลา 
 
ตารางที่ 4.4: แสดงให้เห็นถึงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น

ต่อกลยุทธ์ด้านแฟช่ันรวดเร็ว ด้านระยะเวลา 
 

กลยุทธ์ด้านแฟชั่นรวดเร็ว  
ด้านระยะเวลา 

X S.D ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ท่านรู้สึกว่า H&M มีการนําสินค้าเข้าไปจัดวาง
จําหน่ายในเวลาที่รวดเร็ว 

3.48 0.860 มาก 

2. ท่านรู้สึกว่าสินค้า H&M มีการขนส่งสินคา้ที่
รวดเร็ว สามารถสนองความต้องการของท่านได้
ทันเวลา 

3.59 0.959 มาก 

3. สินค้า H&M มีระยะเวลาการจําหน่ายที่ Shop 
ประเทศไทย ทนักับที่ Shop ต่างประเทศ 

3.57 0.922 มาก 

รวม 3.54 0.801 มาก 
 

 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อ
กลยุทธ์ด้านแฟช่ันรวดเร็ว ด้านระยะเวลา ในระดับความเห็นด้วยมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.54 และ
เมื่อพิจารณาระยะเวลาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นด้วยมาก ว่า 
ท่านรู้สึกว่าสินค้า H&M มีการขนส่งสินค้าทีร่วดเร็ว สามารถสนองความต้องการของท่านได้ทันเวลา 
สินค้า H&M มีระยะเวลาการจําหน่ายที่ Shop ประเทศไทย ทันกับที ่Shop ต่างประเทศ และท่าน
รู้สึกว่า H&M มีการนําสินค้าเข้าไปจัดวางจําหน่ายในเวลาที่รวดเร็ว ที่ระดับคะแนนเฉลีย่ 3.59 3.57 
และ 3.48 ตามลําดับ 
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4.3.3 ด้านวงจรของสนิคา้แฟชั่น   
 
ตารางที่ 4.5: แสดงให้เห็นถึงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น 

ต่อกลยุทธ์ด้านแฟช่ันรวดเร็ว ด้านวงจรของสินค้าแฟช่ัน   
 

กลยุทธ์ด้านแฟชั่นรวดเร็ว  
ด้านวงจรของสินค้าแฟชั่น   

X S.D ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ท่านรู้สึกว่าเสื้อผ้า H&M มีหลายประเภทแบ่ง
ตามฤดูกาล 

3.54 1.012 มาก 

2. ท่านรู้สึกว่าเสื้อผ้า H&M มีการคาดการณ์การ
ผลิตไว้ล่วงหน้า 

3.51 1.036 มาก 

3. ท่านรู้สึกว่าเสื้อผ้า H&M มีรูปแบบเฉพาะที่
เหมาะสมสําหรับการเล่นกีฬาหรืออกกําลังกาย 

3.49 0.831 มาก 

รวม 3.44 0.837 มาก 
 

 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อ
กลยุทธ์ด้านแฟช่ันรวดเร็ว ด้านวงจรของสินค้าแฟช่ัน ในระดับความเห็นด้วยมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
3.44 และเมื่อพิจารณาวงจรของสินค้าแฟช่ันเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็น
ด้วยมาก ว่าท่านรู้สึกว่าเสื้อผ้า H&M มีหลายประเภทแบ่งตามฤดูกาล ท่านรู้สึกว่าเสื้อผ้า H&M มีการ
คาดการณ์การผลิตไว้ล่วงหน้า และท่านรู้สกึว่าเสื้อผ้า H&M มีรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมสําหรับการ
เล่นกีฬาหรืออกกําลังกาย ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.54 3.51 และ 3.49 ตามลําดับ 
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 4.3.4 ด้านการออกแบบ 
 
ตารางที่ 4.6: แสดงให้เห็นถึงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น

ต่อกลยุทธ์ด้านแฟช่ันรวดเร็ว ด้านการออกแบบ   
 

กลยุทธ์ด้านแฟชั่นรวดเร็ว  
ด้านการออกแบบ   

X S.D ระดับความ 
คิดเหน็ 

1. ท่านมองว่าสินค้า H&M มีการออกแบบที่ประณีต 
ละเอียด 

3.45 0.910 มาก 

2. ท่านรู้สึกว่าสินค้า H&M มีการออกแบบที่
สนองตอบความต้องการของท่าน 

3.44 0.972 มาก 

3. ท่านรู้สึกได้ว่าสินค้า H&M มีการออกแบบสินค้า
ไม่มาก โดยคํานึงถึงแนวโน้มความต้องการผู้บริโภค
เป็นหลัก 

3.48 0.951 มาก 

รวม 3.45 0.817 มาก 
 

 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อ
กลยุทธ์ด้านแฟช่ันรวดเร็ว ด้านการออกแบบ ในระดับความเห็นด้วยมาก ที่ระดับคะแนนเฉล่ีย 3.45 
แต่เมื่อพิจารณาการออกแบบ เป็นรายด้านแล้ว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยมาก ว่า 
ท่านรู้สึกได้ว่าสินค้า H&M มีการออกแบบสินค้าไม่มาก โดยคํานึงถึงแนวโน้มความต้องการผู้บริโภค
เป็นหลัก ท่านมองว่าสินค้า H&M มีการออกแบบที่ประณตี ละเอียด และท่านรู้สึกว่าสินค้า H&M มี
การออกแบบที่สนองตอบความต้องการของท่าน ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.48 3.45 และ 3.44 
ตามลําดับ 
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4.4 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสนิใจซือ้สินค้า H&M 
 
ตารางที่ 4.7: แสดงให้เห็นถึงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น

ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า H&M 
 

การตัดสนิใจซือ้สินค้า H&M X S.D ระดับความ 
คิดเหน็ 

1. ท่านตัดสินใจซื้อสินค้า H&M เพ่ือต้องการ
ความทันสมัย 

3.40 0.902 ปานกลาง 

2. ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า H&M ท่านจะ
สอบถามข้อมูลจากคนใกล้ชิด เช่น เพ่ือน หรือ
บุคคลในครอบครัว 

3.70 0.877 มาก 

3. ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า H&M ท่านจะหา
ข้อมูลจากแหลง่ต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต

3.74 0.867 มาก 

4. ท่านมีการใช้ข้อมูล และประสบการณ์ในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า H&M  

3.78 0.692 มาก 

5. ท่านมีการประเมินทางเลือกต่าง ๆ ก่อนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า H&M 

3.40 0.712 ปานกลาง 

6. ท่านมักจะตัดสินใจซื้อสินคา้ H&M ภายหลัง
จากมีการประเมินทางเลือกต่าง ๆ อย่างรอบคอบ
แล้ว 

3.77 0.650 มาก 

7. ท่านจะซื้อสนิค้า H&M ต่อไปหากท่านพึงพอใจ
ใจในการใช้บริการ 

3.90 0.940 มาก 

8. ท่านมักจะนาํประสบการณ์ทีได้จากการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า H&M ไปบอกต่อผู้อ่ืน 

3.84 0.807 มาก 

รวม 3.69 0.499 มาก 
  

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อ
การตัดสินใจซือ้สินค้า H&M ในระดับความเห็นด้วยมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.69 และเมื่อพิจารณา
การตัดสินใจซือ้สินค้า H&M เป็นรายด้านแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็ในระดับมาก 
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ว่า ท่านจะซื้อสินค้า H&M ต่อไปหากท่านพึงพอใจใจในการใช้บริการ ท่านมักจะนําประสบการณ์ทีได้
จากการตัดสินใจซื้อสินค้า H&M ไปบอกต่อผู้อ่ืน ท่านมีการใช้ข้อมูล และประสบการณ์ในการตัดสินใจ
ซื้อสินค้า H&M ท่านมักจะตัดสินใจซื้อสินคา้ H&M ภายหลังจากมีการประเมินทางเลือกต่าง ๆ อย่าง
รอบคอบแล้ว ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า H&M ท่านจะหาข้อมูลจากแหลง่ต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ 
อินเทอร์เน็ต และก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า H&M ท่านจะสอบถามข้อมูลจากคนใกล้ชิด เช่น เพ่ือน 
หรือบุคคลในครอบครัว ที่ระดับคะแนนเฉลีย่ 3.90 3.84  3.78 3.77 3.74 และ 3.70 ตามลําดับ และ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยปานกลาง ว่า ท่านตัดสินใจซื้อสินคา้ H&M เพ่ือต้องการความ
ทันสมัย และทา่นตัดสินใจซื้อสินค้า H&M เพ่ือต้องการความทันสมัย ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.40 
เท่ากัน 
 
4.5 ส่วนที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

4.5.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 
และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) ในรูปแบบของการวิเคราะห์ความ
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

จากการใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการศึกษาทางสังคมศาสตร ์SPSS (Statistical Package 
for Social Sciences) for Windows Version 16 ในการวิเคราะห์ถึงกลยุทธ์แฟช่ันรวดเร็ว (Fashion) 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า H&M ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้ผลดังน้ี 
  
ตารางที่ 4.8: การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (n=385)  
 

Model Sum of Square df Mean Square F Sig 
4 Regression 142.965 4 35.741 196.322 0.000* 

Residual 69.180 380 0.182   
Total 212.145 384    

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน แสดงคา่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กล่าวคือ มีปัจจัยอิสระ ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์แฟช่ันรวดเร็ว ด้านการตอบสนองที่รวดเร็ว ด้านระยะเวลา 
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ด้านวงจรของสินค้าแฟช่ัน และด้านการออกแบบ บางปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจ
ซื้อสินค้า H&M ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า Sig เท่ากับ 0.000 แสดงว่าตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว  
มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม 
 
ตารางที่ 4.9: ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) ในรูปแบบของการวิเคราะห์ 

ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ถึงกลยุทธ์แฟช่ันรวดเร็ว 
(Fashion) ที่สง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า H&M ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

 

กลยุทธ์แฟชั่นรวดเร็ว 
(Fashion) 

การตัดสนิใจซือ้สินค้า H&M 
B  S.E. ß t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงที่ 0.437 0.122 - 3.920 0.000   
การตอบสนองที่รวดเร็ว  0.157 0.039 0.173 4.047 0.000* 0.471 2.125
ระยะเวลา  0.095 0.004 0.102 2.155 0.032* 0.482 2.617
วงจรของสินค้าแฟช่ัน  0.252 0.036 0.284 6.902 0.000* 0.507 1.970
การออกแบบ 0.371 0.038 0.408 9.769 0.000* 0.491 2.035

Note: R2 = 0.674, AR2 = 0.670, F= 95.436, *p< 0.05 
 

จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
อธิบายได้ดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 กระแส Fast Fashion ด้านการตอบสนองที่รวดเร็วส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าสําเร็จรปู H&M ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  

การตอบสนองที่รวดเร็ว (Sig=0.000) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูป H&M ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

สมมติฐานท่ี 2 กระแส Fast Fashion ด้านระยะเวลาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
สําเร็จรูป H&M ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลา (Sig=0.032) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูป H&M ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 กระแส Fast Fashion ด้านวงจรของสินค้าแฟช่ันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าสําเร็จรปู H&M ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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วงจรของสินค้าแฟช่ัน (Sig=0.000) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูป H&M ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานท่ี 4 กระแส Fast Fashion ด้านการออกแบบส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผา้
สําเร็จรูป H&M ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การออกแบบ (Sig=0.000) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผา้สําเร็จรูป H&M ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

เมื่อพิจารณานํ้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า H&M 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า การออกแบบ (ß = 0.408) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 
H&M ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมากทีสุ่ด รองลงมา ได้แก่ วงจรของสินค้าแฟช่ัน (ß = 0.284) 
การตอบสนองที่รวดเร็ว (ß = 0.173) และระยะเวลา (ß = 0.102) ตามลําดับ  

สัมประสิทธ์ิการกําหนด (R2 = 0.674) แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลของกลยุทธ์แฟช่ันรวดเร็ว ด้าน
การตอบสนองที่รวดเร็ว ด้านระยะเวลา ด้านวงจรของสินค้าแฟช่ัน และด้านการออกแบบ ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า H&M ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 67.4 ที่เหลอือีกร้อยละ 32.6 
เป็นผลเน่ืองมาจากตัวแปรอ่ืนที่ไม่ได้นํามาพิจารณา  

จากผลการทดสอบค่าทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระ (Independent) 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการตอบสนองที่รวดเร็ว (X1) ด้านระยะเวลา (X2) ด้านวงจรของสินค้าแฟช่ัน (X3) และด้าน
การออกแบบ (X4) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้า H&M ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (Ý) 
สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการเชิงเส้นตรงที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 เพ่ือทํานายตัดสินใจซื้อสินค้า H&M ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้ดังน้ี 

 

 Ý = 0.431 + 0.157X1 + 0.095 X2 + 0.252X3 + 0.371X4 
 

จากสมการเชิงเส้นตรงดังกล่าว จะเห็นว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ (B) ของด้านการตอบสนองที่
รวดเร็ว เท่ากับ 0.157 ด้านระยะเวลา เท่ากับ 0.095 ด้านวงจรของสินค้าแฟช่ัน เท่ากับ 0.252 และ
ด้านการออกแบบ เท่ากับ 0.371 ซึ่งมคี่าสมัประสิทธ์ิเป็นบวก ถือว่ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
สินค้า H&M ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน            

นอกจากน้ี จากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor 
(VIF) ซึ่งค่า VIF ที่มีค่าเกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง ดังน้ัน ก่อนนําตัวแปร
อิสระใด ๆ เข้าสู่สมการถดถอยควรพิจารณารายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระก่อน ซึ่ง
วิธีการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระมีอยู่หลายแนวทาง (ประสิทธ์ิ สันติกาญจน์, 2551)  

โดยงานวิจัยฉบับน้ีผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรอิสระอยู่ 2 วิธี 
ได้แก่  
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1) การตรวจสอบจากค่า Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระ  
2) การตรวจสอบจากค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระ 
โดยที่ค่า Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) เป็นตัวบ่งบอกว่า ตัวแปรใดบ้าง

ที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน โดยที่ค่าทั้งสองน้ีเป็นส่วนกลับต่อกัน ดังแสดงได้ในสมการข้างลา่งน้ี (ประสิทธ์ิ 
สันติกาญจน์, 2551) 
    Toli  =  1/ VIFi   = 1-1-Ri

2  
  และ  Toli  =  1-1- Ri

2 
  เพราะฉะน้ัน  VIF  = 1/1- Ri

2  = 1/ Toli 
ดังน้ัน ค่า VIF และค่า R2 จะมีความสัมพันธ์ทางตรงกันข้าม กล่าวคือ จะไม่รับตัวแปรอิสระ

เข้าในสมการถดถอย ถ้า Ri
2 หรือ VIFi มีค่าสูง หรือ Toli มีค่าตํ่า ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า Tol 

ของตัวแปรอิสระ มีค่าเท่ากับ 0.471 - 0.507 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่า คือ > 0.40 (Allison, 1999)  
ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่าต้ังแต่ 1.970 - 2.617 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความ 
สัมพันธ์กันแต่ไม่มีนัยสําคญั (Zikmund, Babin, Carr & Griffin, 2013, p. 590)  
 ผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ังไว้ว่า อิทธิพลคุณภาพการบริการอิทธิพล
คุณภาพการบริการมีผลต่อความภักดีในตราสินค้าของธุรกิจให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 4.5.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 4.10: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 กระแส Fast Fashion ด้านการตอบสนอง
ที่รวดเร็วส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูป H&M 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 

สมมติฐานท่ี 2 กระแส Fast Fashion ด้านระยะเวลา
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูป H&M ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 

สมมติฐานท่ี 3 กระแส Fast Fashion ด้านวงจรของสินค้า
แฟช่ันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเรจ็รูป H&M ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ): สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 4 กระแส Fast Fashion ด้านการออกแบบ
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูป H&M ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 

 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปและอภิปรายผล 

 
บทน้ีเป็นการสรุปผลการศึกษา ผลการทดสอบสมมุติฐาน การอภิปรายผลของการศึกษา

เปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องที่ผู้วิจัยได้ทําการสืบค้นและนําเสนอไว้ในบทที ่2 
การนําผลการศึกษาไปใช้ในทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 
5.1 สรปุผลการศึกษา    
 ผลการศึกษาด้านคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม และผลสรุปตามวัตถุประสงค์มีดังน้ี 

5.1.1 ผลสรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาสรุปว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มสีถานภาพโสด อายุ
ระหว่าง 21 – 29 ปี และ 30 – 39 ปี มีจํานวนเท่ากัน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนประมาณ 20,001 – 30,000 บาท และส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
 5.1.2 ผลสรุปข้อมูลทั่วไปเกีย่วกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion)   
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่ีความถ่ีในการซื้อเสื้อผา้แฟช่ันรวดเร็ว 
น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายในการซือ้เสื้อผ้าแฟช่ันรวดเร็ว ประมาณ 1,001 – 2,000 บาท 
ปริมาณในการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันรวดเร็ว 1 – 2 ช้ิน ประเภทของสินค้าแฟช่ันรวดเร็วที่เลือกซื้อเป็น
ประจําคือเสื้อผ้า มีการติดตามข้อมูลข่าวสารของเสื้อผ้าแฟช่ันรวดเร็วจากดาราผู้มีช่ือเสียง เหตุผลใน
การเลือกซื้อเสือ้ผ้าแฟช่ันรวดเร็วตราสินค้า H&M เน่ืองจากรูปแบบของเสื้อผ้าที่ทันสมยั เสื้อผ้าย่ีห้อ
อ่ืน ๆ ที่เลือกซือ้นอกจาก H&M คือย่ีห้อ ZARA และสาขาที่เลือกซื้อสินคา้ H&M เป็นประจําคือ สาขา
เซ็นทรัลเวิล  

5.1.3 ผลสรุปตามวัตถุประสงค์ ได้ผลสรุปดังน้ี 
  5.1.3.1 ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อกลยุทธ์ด้านแฟช่ัน
รวดเร็ว ด้านการตอบสนองที่รวดเร็ว ในระดับความเห็นด้วยมาก และเมือ่พิจารณาการตอบสนองที่
รวดเร็วเป็นรายด้านแล้ว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นด้วยมาก ว่า ท่านรู้สึกได้ว่าสินค้า 
H&M ทุกแบบท่านสามารถหาซื้อได้ที่ H&M ในประเทศไทย ซึ่งสินค้าเหมอืนกันทั่วโลก ท่านรู้สึกว่า
สินค้า H&M มีรูปแบบทันสมยัตามกระแสนิยมในปัจจุบัน และเวลาที่ท่านสนใจแบบใหม่ ๆ H&M 
สามารถสนองความต้องการของท่านได้อย่างทันเวลา ตามลําดับ 
  5.1.3.2 ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อกลยุทธ์ด้านแฟช่ัน
รวดเร็ว ด้านระยะเวลา ในระดับความเห็นด้วยมาก และเมื่อพิจารณาระยะเวลาเป็นรายด้านแล้ว 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับความเห็นด้วยมาก ว่า ท่านรู้สึกว่าสนิค้า H&M มีการ
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ขนส่งสินค้าที่รวดเร็ว สามารถสนองความต้องการของท่านได้ทันเวลา สนิค้า H&M มีระยะเวลาการ
จําหน่ายที่ Shop ประเทศไทย ทันกับที่ Shop ต่างประเทศ และท่านรู้สกึว่า H&M มีการนําสินค้าเข้า
ไปจัดวางจําหน่ายในเวลาที่รวดเร็ว ตามลําดับ 
  5.1.3.3 ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อกลยุทธ์ด้านแฟช่ัน
รวดเร็ว ด้านวงจรของสินค้าแฟช่ัน ในระดับความเห็นด้วยมาก และเมื่อพิจารณาวงจรของสินค้า
แฟช่ันเป็นรายด้านแล้ว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับความเห็นด้วยมาก ว่า ท่าน
รู้สึกว่าเสื้อผ้า H&M มีหลายประเภทแบ่งตามฤดูกาล ท่านรู้สึกว่าเสื้อผ้า H&M มีการคาดการณ์การ
ผลิตไว้ล่วงหน้า และท่านรู้สกึว่าเสื้อผ้า H&M มีรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมสําหรับการเล่นกีฬาหรืออก
กําลังกาย ตามลําดับ 
  5.1.3.4 ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อกลยุทธ์ด้านแฟช่ัน
รวดเร็ว ด้านการออกแบบ ในระดับความเห็นด้วยมาก แต่เมื่อพิจารณาการออกแบบ เป็นรายด้านแล้ว 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับความเห็นด้วยมาก ว่า ท่านรู้สึกได้ว่าสินค้า H&M มี
การออกแบบสินค้าไม่มาก โดยคํานึงถึงแนวโน้มความต้องการผู้บริโภคเป็นหลัก ท่านมองว่าสินค้า 
H&M มีการออกแบบที่ประณตี ละเอียด และท่านรู้สึกว่าสินค้า H&M มีการออกแบบที่สนองตอบ
ความต้องการของท่าน ตามลําดับ 
  5.1.3.5 ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้า H&M ในระดับความเห็นด้วยมาก และเมื่อพิจารณาการตัดสินใจซื้อสินค้า H&M เป็นรายด้าน
แล้ว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับความเห็นด้วยมาก ว่า ท่านจะซือ้สินค้า H&M 
ต่อไปหากท่านพึงพอใจใจในการใช้บริการ ท่านมักจะนําประสบการณ์ทีได้จากการตัดสินใจซื้อสินคา้ 
H&M ไปบอกต่อผู้อ่ืน ท่านมกีารใช้ข้อมูล และประสบการณ์ในการตัดสินใจซื้อสินค้า H&M ท่านมักจะ
ตัดสินใจซื้อสินค้า H&Mภายหลังจากมีการประเมินทางเลือกต่าง ๆ อย่างรอบคอบแล้ว ก่อนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า H&M ท่านจะหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และก่อนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า H&M ท่านจะสอบถามข้อมูลจากคนใกลชิ้ด เช่น เพ่ือน หรือบุคคลในครอบครัว 
ตามลําดับ และผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับ ปานกลาง ในด้าน ท่านตัดสินใจซื้อสินค้า 
H&M เพ่ือต้องการความทันสมัย และท่านตัดสินใจซื้อสินคา้ H&M เพ่ือต้องการความทันสมัย 

5.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  5.1.4.1 กระแส Fast Fashion ด้านการตอบสนองที่รวดเร็วส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผ้าสําเรจ็รูป H&M ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  5.1.4.2 กระแส Fast Fashion ด้านระยะเวลาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
สําเร็จรูป H&M ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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  5.1.4.3 กระแส Fast Fashion ด้านวงจรของสินค้าแฟช่ันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าสําเร็จรปู H&M ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  5.1.4.4 กระแส Fast Fashion ด้านการออกแบบส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
สําเร็จรูป H&M ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
5.2 การอภิปรายผล  
 จากการวิเคราะห์กระแส Fast Fashion ด้านการตอบสนองที่รวดเร็วส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าสําเร็จรปู H&M ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กระแส Fast Fashion ด้านการ
ตอบสนองที่รวดเร็วส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้เสื้อผ้าสําเร็จรูป H&M ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ทั้งน้ีเป็นเพราะ ผู้บริโภคมีความรู้สึกว่า สินค้า H&M มีรูปแบบทันสมัยตามกระแสนิยมในปัจจุบัน  
เวลาที่ผู้บริโภคสนใจแบบใหม่ ๆ H&M สามารถสนองความต้องการได้อย่างทันเวลา และสินค้า H&M 
ทุกแบบสามารถหาซื้อได้ที่ H&M ในประเทศไทย ซึ่งสินคา้เหมือนกันทั่วโลก จึงทําให้กระแส Fast 
Fashion ด้านการตอบสนองที่รวดเร็วส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูป H&M ของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Jones (2002) ทไีด้อธิบายว่า Fast Fashion  
หรือแฟช่ันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภค Fast Fashion จะมีความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลง
และเจริญเติบโตของแฟช่ันอย่างต่อเน่ืองและมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาตอบสนองทันต่อความต้องการ 
อันจะมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ีผลการศึกษา 
ครั้งน้ียังมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Caro (2014) ที่ได้ทําการศึกษา โมเดลทางธุรกิจและโอกาส
ของ Fast Fashion ผลการศกึษาพบว่า แบรนด์ H&M ติดอันดับที่ 1 ในปี 2014 ของสหรัฐอเมริกา 
ในเรื่องของแฟช่ันที่มีการเปลี่ยนเทรนรวดเร็ว ตามฤดูกาลและกระแสแฟช่ัน ที่มีการรับรู้ว่าเป็นแบรนด์
เสื้อผ้าแฟช่ันทีร่าคาไม่แพง จากมุมมองการดําเนินงานแฟช่ันที่มีความรวดเร็ว มีการตอบ สนองที่
รวดเร็วและมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่สามารถรองรับการเลือกสรรผลติภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
เป็นระยะ ๆ ของผู้บริโภคได้อย่างดีเย่ียม 
 จากการวิเคราะห์กระแส Fast Fashion ด้านระยะเวลาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
สําเร็จรูป H&M ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กระแส Fast Fashion ด้านระยะเวลา
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูป H&M ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้น้ีเป็นเพราะ 
ผู้บริโภคมีรู้สึกว่า H&M มีการนําสินค้าเข้าไปจัดวางจําหน่ายในเวลาที่รวดเร็วรวมทั้งการที่สินค้า H&M 
มีการขนส่งสินค้าที่รวดเร็ว สามารถสนองความต้องการของได้ทันเวลา และสินค้า H&M มีระยะเวลา
การจําหน่ายที่ Shop ประเทศไทย ทันกับที ่Shop ต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Gallaugher (2008) ที่ได้อธิบายว่า เวลา (Timing) Fast Fashion คือการที่เสื้อผ้าสามารถเข้าไป
จําหน่ายในเวลาที่เร็วที่สุด ระยะเวลาจึงเป็นกุญแจในการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ระยะการพัฒนา
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สินค้าแฟช่ันจะต้องสั้น การขนส่งและการส่งมอบต้องมีประสิทธิภาพและสินค้าที่นําเสนอ “ต้อง
พร้อม” บนไมแ้ขวนเสื้อ มีการตอบสนองต่อกระแสได้อย่างรวดเร็ว ทําให้แฟช่ันสามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมแฟช่ันทีม่ีระยะสั้น เวลาจึงเป็นตัวแปร
สําคัญในตลาด และการใช้ระยะเวลาสั้นที่สดุจะทําให้มีแนวโน้มความเป็นไปได้ของการสร้างผลกําไร 
และยังนําไปสู่การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลการศึกษาคร้ังน้ียังมีความสอด 
คล้องกับการศึกษาของ ธโนทัย มงคลสินธ์ุ (2558) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานใน
อุตสาหกรรมแฟช่ันร่วมสมัย ผลการวิจัยพบว่า แนวโน้มทางแฟช่ัน (Fashion Trend) ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เรียกว่าแฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) เป็นกลยุทธ์หลักที่สําคญัของ
อุตสาหกรรมแฟช่ันร่วมสมัย โดยมุ่งหวังไปท่ีการลดกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อ (Buying 
Cycle) และช่วงเวลาของการวางแผนงานและการผลิต (Lead Time) ให้สั้นที่สุด และเกิดผลิตภัณฑ์
ทางแฟช่ันใหมสู่่หน้าร้านให้รวดเร็วที่สุด เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด โดย
อาศัยบริบทของระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นหลัก ระยะเวลาจึงเป็นตัวแปรหลักที่สําคญัต่อ 
การตัดสินใจเลอืกซื้อของผู้บริโภคแบรนด์น้ัน ๆ  
 จากการวิเคราะห์กระแส Fast Fashion ด้านวงจรของสินค้าแฟช่ันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าสําเร็จรปู H&M ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กระแส Fast Fashion ด้านวงจร
ของสินค้าแฟช่ันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสือ้ผ้าสําเร็จรูป H&M ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทั้งน้ีเป็นเพราะ ผู้บริโภคมีความคิดว่าเสื้อผ้า H&M การคาดการณ์การผลิตไว้ล่วงหน้า ทําให้มีสินค้า
หลายประเภทแบ่งตามฤดูกาล รวมท้ังมีรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมสําหรบัการทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
การเล่นกีฬาหรืออกกําลังกาย จึงทําให้กระแส Fast Fashion ด้านวงจรของสินค้าแฟช่ันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสือ้ผ้าสําเร็จรูป H&M ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Passariello (2008) ที่ได้อธิบายว่า อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายแฟช่ัน เช่น สินค้าย่ีห้อ Zara, H&M, 
Gap, Forever 21 มีการใช้แนวความคิด แฟช่ันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยกลยุทธ์ของ
แฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) ที่ร้านขายเสื้อผ้าแฟช่ันรวดเร็วนํามาใช้ มีอยู่ด้วยกันคือการผลิตใน
ระยะเวลาที่สั้นและมีช่องทางการจัดจําหน่ายที่รวดเร็ว เสื้อผ้ามีความทันสมัยทันต่อกระแสแฟช่ัน 
(Highly Fashionable) มีการออกแบบผลติภัณฑ์โดยคํานวณจากสินค้าคงคลังที่มีอยู่เป็นหลัก จะไมม่ี
การผลิตจํานวนมาก เพราะเทรนด์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเร่ือย ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภคเป็นหลัก ทั้งน้ีผลการศึกษาคร้ังน้ียังมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Marzieh และ 
Pasek (2014) ได้ทําการศึกษาเรื่องผลกระทบของความหลากหลายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสื้อผ้า
แฟช่ันรวดเร็วในห่วงโซ่อุปทาน พบว่า ในปัจจุบันอุตสาหกรรมแฟช่ันรวดเร็วมีการแข่งขนัค่อนข้างสูง
และเพ่ิมขึ้น ลกูค้ามีแนวโน้มที่จะซื้อเฉพาะสิ่งที่ตนเองชอบ ที่อยู่ในวงจรของแฟช่ันขณะน้ัน ดังน้ันใน
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การตอบสนอง บริษัทแฟช่ัน จําเป็นต้องเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เช่น สี รูปแบบ ขนาด  
ภายใต้วงจรแฟช่ันที่ทันต่อกระแสที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
 จากการวิเคราะห์กระแส Fast Fashion ด้านการออกแบบส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
สําเร็จรูป H&M ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กระแส Fast Fashion ด้านการออกแบบ
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูป H&M ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้น้ีเป็นเพราะ
ผู้บริโภคมองว่าสินค้า H&M มีการออกแบบที่ประณีต ละเอียด การออกแบบสามารถสนองตอบความ
ต้องการ และมกีารออกแบบสินค้าไม่มาก โดยคํานึงถึงแนวโน้มความต้องการผู้บริโภคเป็นหลัก จึงทํา
ให้กระแส Fast Fashion ด้านการออกแบบส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูป H&M ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง ณรงค์  โพธ์ิพฤกษานันท์ (2551) กล่าวว่าการออกแบบ (Design) 
มีความสําคัญต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างย่ิง เช่น การออกแบบเสื้อผ้า บ้าน รถยนต์ การออกแบบ
ยังเป็นวัฒนธรรมที่มีคณุค่าทางสังคม นอกจากน้ีผลการศกึษาคร้ังนี้มีบางส่วนที่มีความสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ภัคภิญญา สดภิบาล (2554) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การออกแบบเสื้อสําเรจ็รูปสตรีด้วย
ผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง ผลการศกึษาพบว่า การออกแบบเสื้อผ้าสําเร็จรูปสตรี มีปัจจัยทีส่ําคัญแบ่งเป็น  
3 ด้าน คือด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความสวยงาม และดา้นขั้นตอนการผลิต โดยต้องมีรูปแบบ
เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย ขนาดมีความเหมาะสมกับการสวมใส ่และวัสดุที่เลือกใช้มีความ
เหมาะสมด้านความสวยงาม ในการประเมินงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์ใช้สอยต้อง
พิจารณาจากความเหมาะสมของวัสดุกับรูปแบบการใช้งาน ความประณีตในการผลิต และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสะดวกสบาย ผลิตภัณฑ์น้ันถือว่ามี
ประโยชน์และมีความสวยงามอันจะส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อไป 
 
5.3 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการนําผลไปใช ้  
 จากการศึกษาพบว่า แฟช่ันรวดเร็วเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญของอุตสาหกรรมแฟช่ันร่วมสมัย  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีต้องการสินค้าที่อยู่ในกระแสแฟช่ัน ณ ขณะน้ันได้อย่าง
รวดเร็วที่สุด องค์กรธุรกิจที่เก่ียวข้องสามารถนําผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ได้ดังน้ี 
 5.3.1 การตอบสนองที่รวดเร็ว ควรมีการพัฒนาระบบงาน โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิด
ความรวดเร็วในการส่ง/ รับข้อมูลข่าวสาร พัฒนา Software ในการจัดการเก่ียวกับสินค้า โดยการใช้
เทคนิคที่แตกต่างกันกับคู่แข่ง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการการตอบสนองแก่ผู้บริโภค และ
แฟช่ันได้อย่างรวดเร็ว 
 5.3.2 ระยะเวลา ควรมีการลดกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการวางแผนงาน และการผลติให้
สั้นที่สุด และประยุกต์ใช้ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานกับอุตสาหกรรมแฟช่ัน โดยองค์กรควร
เลือกใช้การจัดการห่วงโซ่อุปทานในลักษณะห่วงโซ่อุปทานที่มีความคลอ่งตัว เพราะเป็นระบบที่มุ่งเน้น
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การปรับกระบวนการผลิตของห่วงโซ่อุปทานที่เหมาะกับสนิค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมาก
ในลักษณะเดียวกับสินค้าแฟช่ัน เพ่ือทําให้แฟช่ันสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเวลาในการทํา
ตลาดที่ใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดมีแนวโน้มความเป็นไปได้ของการสร้างผลกําไร แต่ก็ยังนําไปสู่การจัดการ
สินค้าคงคลังทีม่ีปริมาณสูง 
 5.3.3 วงจรของสินค้าแฟช่ัน ควรมีการผลิตสินค้าที่มีระยะเวลาผลิตสั้น ตามฤดูกาล และ
กระแสแฟช่ันในช่วงระยะเวลาน้ัน ๆ ทําให้ไม่ต้องมีการเก็บสินค้าในคงคลัง ซึ่งนํามาถึงค่าใช้จ่ายที่ 
ไม่จําเป็น เป็นการลดต้นทุนในการจัดเก็บ 
 5.3.4 การออกแบบ ควรมีการออกแบบผลติภัณฑ์ที่ไม่ต้องเน้นปริมาณจํานวนมาก แต่
คํานึงถึงแนวโน้มของผู้บริโภคซึ่งจะนําไปสู่การผลิตที่น้อยที่สุด เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภคท่ีไม่แน่นอน เพ่ือให้สินค้าสามารถขายได้เร่ือย ๆ ตลอดสัปดาห์ นอกจากน้ีการพัฒนา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ควรทําอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันในห่วงโซ่อุปทานมีความจําเป็น
อย่างมากสําหรับอุตสาหกรรมแฟช่ันร่วมสมัยของไทย อันเป็นปัจจัยที่สาํคัญในการทําธุรกิจอย่างยั่งยืน 
แต่ทั้งหมดน้ันต้องอาศัยความร่วมมือของทกุภาคส่วนเป็นสําคัญ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจัยครั้งต่อไป    

เพ่ือให้ผลการศึกษาในครั้งน้ีสามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากข้ึนอันจะเป็นประโยชน์
ในการอธิบายปรากฏการณ์และปัญหาทางด้านกระแส Fast Fashion ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าสําเร็จรปูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปัญหาอ่ืนที่มีความเก่ียวข้องกัน ผู้ทําวิจัยจึง
ขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยคร้ังต่อไปดังน้ี 
 5.4.1 การศึกษาครั้งเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ควรมี
การศึกษาถึงประชากรกลุ่มตัวอย่างอ่ืน ๆ อาจจะเป็นกลุ่มจังหวัดหัวเมืองใหญ่ ตามภูมภิาค หรือ
จังหวัด ปริมณฑล เพราะจังหวัดเหล่าน้ันล้วนเป็นจังหวัดที่ผู้บริโภคมีกําลงัซื้อสูง และธุรกิจเก่ียวกับ
แฟช่ันเคร่ืองแต่งกายเป็นธุรกิจที่ครอบคลมุการให้บริการท้ังประเทศ ไม่เฉพาะแต่กรุงเทพมหานคร
เท่าน้ัน 
 5.4.2 ควรมีการสํารวจถึงตัวแปรเรื่องความภักดีต่อตราสินค้าเพ่ิมเติม เพราะความภักดีต่อ
ตราสินค้าจะนํามาสู่การซื้อสนิค้าอย่างต่อเนื่อง และไม่เปลี่ยนไปซื้อสินคา้ตราสินค้าอ่ืน อันจะช่วยให้
เจ้าของตราสินค้าสามารถประเมินได้ว่ากลยุทธ์ทางการตลาดของตนที่สื่อสารออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย
น้ัน มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลหรือไม่ อย่างไร  
 5.4.3 ควรมีการศึกษาตราสินค้าแฟช่ันรวดเร็วที่เป็นตราสินค้าของไทยเพ่ือเปรียบเทียบกับ
ตราสินค้าต่างประเทศ รวมท้ังการศึกษาถึงตัวแปรปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น กลยทุธ์การสื่อสารการตลาด การ
เปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจต่อสินค้า และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  
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แบบสอบถาม 
กลยุทธ์แฟชั่นรวดเร็ว (Fashion) ที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อสนิค้า H&M  

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

คําช้ีแจง   
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา กลยุทธ์แฟช่ันรวดเร็ว (Fashion) ที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้า H&M ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาการ
ค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
5 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบคําถาม  
ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อสินค้าแฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion)  

 ส่วนที่ 3 คําถามเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ด้านแฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion)            
 ส่วนที่ 4 คําถามเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซือ้สินค้า H&M 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ   
การตอบแบบสอบถามฉบับน้ี คําตอบของท่านมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการวิเคราะห์ข้อมูลใน

การวิจัย กรุณาตอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อ ทุกส่วน เพ่ือให้ความวิจัยน้ีมีความเที่ยงตรง และเกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ข้อมูลที่ท่านตอบแบบสอบถามน้ีจะ
เก็บเป็นความลับ การนําเสนอผลการวิจัยจะเสนอในภาพรวมเท่าน้ัน ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณทุก
ท่านเป็นอย่างย่ิงที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

นางสาวกมลทิพย์ แว่นแก้ว 
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

หมายเหตุ: แฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion) หมายถึง แฟช่ันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภคเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยผู้บริโภค Fast Fashion มีความคาดหวังในการ
เปลี่ยนแปลงของแฟช่ันอย่างต่อเน่ืองและมีผลิตภัณฑ์ใหม ่ๆ ออกมาตอบสนองทันต่อ
ความต้องการ 
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ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1. เพศ    1) ชาย    2) หญิง 
 

2. สถานภาพ   1) โสด    2) สมรส   
    3) ม่าย/ หย่าร้าง  
 

3. อายุ    1) ตํ่ากว่า 20 ปี   2) 20-29 ปี   
    3) 30-39 ปี    4) 40-49 ปี   
    5) 50-59 ปี    6) 60 ปีขึ้นไป 
 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด  1) ตํ่ากว่าปริญญาตร ี   2) ปรญิญาตรี 
    3) สูงกว่าปริญญาตร ี   4) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………… 
     
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  1) ไม่เกิน 10,000 บาท  2) 10,001 - 20,000 บาท 
    3) 20,001 – 30,000 บาท  4) 30,001 – 40,000 บาท 
    5) 40,001 – 50,000 บาท  6) 50,001 บาทข้ึนไป 
 

6. อาชีพ   1) นักเรียน/ นักศึกษา  2) รับราชการ 
    3) พนักงานบริษัทเอกชน  4) รฐัวิสหกิจ 
    5) อาชีพอิสระ   6) ธุรกิจสว่นตัว 
                                7) พ่อบ้าน/ แม่บ้าน   8) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................... 
 
ส่วนที่ 2: พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion)   
 
1. ความถี่ในการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันรวดเร็ว 

 1) น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน   2) 1-2 ครัง้ต่อเดือน 
   3) 3-4 ครัง้ต่อเดือน    4) มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน 
 

2. ค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันรวดเร็ว 
 1) ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท  2) 1,001 – 2,000 บาท 

   3) 2,001 – 3,000 บาท   4) 3,001 บาทข้ึนไป 
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3. ปริมาณในการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันรวดเร็ว 
   1) 1 – 2 ช้ิน        2) 3 – 4 ช้ิน           
   3) 4 – 5 ช้ิน     4) มากกว่า 5 ช้ิน 
 

4. ประเภทของสินค้าแฟช่ันรวดเร็วที่ท่านเลือกซื้อเป็นประจํา 
   1) เสื้อผ้า         2) รองเท้า           
   3) กระเป๋า     4) เคร่ืองประดับ 
   5) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................. 
 

5. ท่านมักติดตามข้อมูลข่าวสารของเสื้อผ้าแฟช่ันรวดเร็ว จากช่องทางใด 
   1) นิตยสารและหนังสือพิมพ์   2) ร้านค้าเสื้อผ้าแฟช่ันรวดเร็ว 
   3) รายการโทรทัศน์    4) ดาราผูม้ีช่ือเสียง 
   5) อินเทอร์เน็ต    6) บุคคลรอบข้าง  
   7) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................. 
 

6. เหตุผลในการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันรวดเร็วตราสินค้า H&M 
   1) รูปแบบของเสื้อผ้าที่ทันสมัย   2) ตรายี่หอ้ที่มีช่ือเสียง 
   3) รูปแบบของเสื้อผ้าที่หลากหลาย   4) ราคาที่สมเหตุสมผล
   5) การจัดวางรูปแบบร้านค้าที่มีความน่าสนใจ  6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......... 
 

7. เสื้อผ้าย่ีห้ออ่ืน ๆ ที่ท่านเลอืกซื้อนอกจาก H&M 
   1) ZARA          2) FOREVER 21           
   3) CC Double O    4) Jaspal    
   5) Lynaround    6) CHAP 
   7) Uniqlo       8) อ่ืน ๆ ……………… 
 

8. สาขาที่ท่านเลือกซื้อสินค้า H&M เป็นประจํา  
   1) สยามพารากอน      2) เซ็นทรลัเวิลด์ 
   3) เทอร์มนัิล 21    4) แฟช่ันไอส์แลนด์  
   5) เดอะมอลล์ บางกะปิ   6) เซ็นทรลัพลาซา บางนา 
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ส่วนที่ 3: กลยุทธ์ด้านแฟช่ันรวดเร็ว (Fast Fashion)            
หมายเหตุ กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงช่องที่กําหนดไว้ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดย 
(5) หมายถึงมผีลต่อการตัดสินใจมากทีสุ่ด และ (1) หมายถึงมีผลต้อการตัดสินใจน้อยทีสุ่ด 
 

กลยุทธ์แฟชั่นรวดเร็ว 

ระดับความคดิเห็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็น
ด้วย
มาก 
(4) 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็น
ด้วย
น้อย 
(2) 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 
(1) 

การตอบสนองที่รวดเร็ว  
1. ท่านรู้สึกว่าสินค้า H&M มีรูปแบบทันสมยัตาม
กระแสนิยมในปัจจุบัน 

     

2. เวลาที่ท่านสนใจแบบใหม ่ๆ H&M สามารถ
สนองความต้องการของท่านได้อย่างทันเวลา 

     

3. ท่านรู้สึกได้ว่าสินค้า H&M ทุกแบบท่านสามารถ
หาซื้อได้ที่ H&M ในประเทศไทย ซึ่งสินค้า
เหมือนกันทั่วโลก 

     

ระยะเวลา 
4. ท่านรู้สึกว่า H&M มีการนําสินค้าเข้าไปจัดวาง
จําหน่ายในเวลาที่รวดเร็ว 

     

5. ท่านรู้สึกว่าสินค้า H&M มีการขนส่งสินคา้ที่
รวดเร็ว สามารถสนองความต้องการของท่านได้
ทันเวลา 

     

6. สินค้า H&M มีระยะเวลาการจําหน่ายที่ Shop 
ประเทศไทย ทนักับที่ Shop ต่างประเทศ 

     

วงจรของสินคา้แฟชั่น   
7. ท่านรู้สึกว่าเสื้อผ้า H&M มีหลายประเภทแบ่ง
ตามฤดูกาล 

     

8. ท่านรู้สึกว่าเสื้อผ้า H&M มีการคาดการณ์การ
ผลิตไว้ล่วงหน้า 
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กลยุทธ์แฟชั่นรวดเร็ว 

ระดับความคดิเห็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็น
ด้วย
มาก 

 
(4) 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็น
ด้วย
น้อย 

 
(2) 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

(1) 

9. ท่านรู้สึกว่าเสื้อผ้า H&M มีรูปแบบเฉพาะที่
เหมาะสมสําหรับการเล่นกีฬาหรืออกกําลังกาย 

     

การออกแบบ 
10. ท่านมองว่าสินค้า H&M มีการออกแบบที่
ปราณีต ละเอียด 

     

11. ท่านรูส้ึกว่าสินค้า H&M มีการออกแบบที่
สนองตอบความต้องการของท่าน 

     

12. ท่านรูส้ึกได้ว่าสินค้า H&M มีการออกแบบ
สินค้าไม่มาก โดยคํานึงถึงแนวโน้มความต้องการ
ผู้บริโภคเป็นหลัก 

     

 

ส่วนที่ 4: การตัดสินใจซื้อสินค้า H&M 
หมายเหตุ กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงช่องที่กําหนดไว้ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดย 
(5) หมายถึงมผีลต่อการตัดสินใจมากทีสุ่ด และ (1) หมายถึงมีผลต้อการตัดสินใจน้อยทีสุ่ด 
 

 
การตัดสนิใจซือ้สินค้า H&M 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 
(5)

เห็น
ด้วย
มาก 
(4) 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็น
ด้วย
น้อย 
(2) 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 
(1)

1. ท่านตัดสินใจซื้อสินค้า H&M เพ่ือต้องการ
ความทันสมัย 

  

2. ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า H&M ท่านจะ
สอบถามข้อมูลจากคนใกล้ชิด เช่น เพ่ือน หรือ
บุคคลในครอบครัว 
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การตัดสนิใจซือ้สินค้า H&M 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 
(5) 

เห็น
ด้วย
มาก 
(4) 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

เห็น
ด้วย
น้อย 
(2) 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 
(1) 

3. ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า H&M ท่านจะหา
ข้อมูลจากแหลง่ต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ 
อินเทอร์เน็ต 

     

4. ท่านมีการใช้ข้อมูล และประสบการณ์ในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า H&M  

     

5. ท่านมีการประเมินทางเลือกต่าง ๆ ก่อนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า H&M 

     

6. ท่านมักจะตัดสินใจซื้อสินคา้ H&M ภายหลัง
จากมีการประเมินทางเลือกต่าง ๆ อย่างรอบคอบ
แล้ว 

     

7. ท่านจะซื้อสนิค้า H&M ต่อไปหากท่านพึงพอใจ
ใจในการใช้บริการ 

     

8. ท่านมักจะนาํประสบการณ์ทีได้จากการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า H&M ไปบอกต่อผู้อ่ืน 

     

 
ส่วนที่ 5: ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
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