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 The objective of this research was to study the importance of fashion trends and 

satisfaction in fashion marketing strategies of consumers. The research tool is a Questionnaire to 

use with the sample consists of 400 female consumers who bought fashion clothing at Central 

World, Pathumwan, Bangkok. The Statistics used for data analysis are Percentage, Mean, 

Standard Deviation and The Hypothesis was tested with one-way ANOVA and Pearson 

correlation Coefficients. 

     The research result revealed that Consumers with different of demographic 

characteristics, including age, education, occupation and monthly income will be satisfaction in 

different of fashion marketing strategies. Consumers with different ages will be satisfaction in 

similar of fashion marketing strategies. And the importance of fashion trends is correlated with 

satisfaction in fashion marketing strategies of consumers in high level. The result can be 

beneficial to the planning of marketing strategies for your fashion-related business to increase the 

competitiveness of business. And can be responding to the satisfaction of the consumers 

appropriately and effectively. 
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บทท ี1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การถือกาํเนิดศูนย์กลางทางด้านแฟชันในเมืองต่างๆของโลก เช่น ปารีส มิลาน 

ลอนดอน นิวยอรก์และโตเกียว มีรากฐานมาจากวิวฒันาการทางอารยธรรมของประเทศนนัๆทีมี
ความเจริญทงัทางดา้นวตัถุและจิตใจ รวมไปถึงความเจริญทางดา้นศิลปและวฒันธรรม แฟชนั เป็น
ส่วนหนึงของรูปแบบในการดาํเนินชีวิตทีมีการพฒันาอยา่งต่อเนืองควบคู่กนัไปกบัผูค้นในสังคม 
ซึงทาํให้ผูค้นเหล่านัน เกิดความตระหนักถึงการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าและมีความต้องการชีวิตที
สวยงามไม่วา่จะเป็นทางดา้นสภาพแวดลอ้ม ศิลปะ การก่อสร้างสถาปัตยกรรม จิตกรรม การตกแต่ง
ภายใน การกินการอยูอ่ยา่งสมฐานะ รวมไปถึงการแต่งกายดว้ยเสือผา้เครืองแต่งกายทีหรูหรางดงาม 
ทีผูค้นเหล่านนั มีทศันคติเห็นพอ้งตรงกนัวา่ เป็นทิศทางของการใชชี้วิตอยา่งถูกตอ้งตามแบบแผน
ของผูที้มีรสนิยมจนกลายเป็นส่วนหนึงของวฒันธรรม ทงัหมดนี เป็นเหตุผลสาํคญัทีทาํให้แฟชนัใน
ประเทศต่างๆทีเจริญเหล่านนั มีความเคลือนไหวและเจริญกา้วหนา้กวา่ประเทศอืนๆจนกลายมาเป็น
เมืองแห่งศูนย ์กลางทางดา้นแฟชนัหรือผูน้าํทางดา้นแฟชนัของโลก 

อุตสาหกรรมแฟชนั เป็นอุตสาหกรรมหนึงทีช่วยสร้างมูลค่าเพิมให้กบัประเทศไทย  
ซึงอุตสาหกรรมแฟชนัของไทย มีชือเสียงในดา้นของความละเอียดและความประณีตในการผลิต
สินค้าแฟชันทีมีคุณภาพ ทําให้มีการส่งออกไปยงัประเทศต่างๆทัวโลก แต่เมือพิจารณาใน
รายละเอียดจะพบว่า อุตสาหกรรมแฟชนัในประเทศไทยส่วนใหญ่จะประกอบกิจการในลกัษณะ
รับจา้งผลิตตามคาํสังผลิตจากลูกค้าทีเป็นตราสินคา้ชันนาํจากต่างประเทศ ทาํให้อุตสาหกรรม
แฟชนัในไทยไม่สามารถทีจะสร้างสรรคสิ์นคา้แฟชนัใหมี้เอกลกัษณ์ไดอ้ยา่งชดัเจนนกั อาจกล่าวได้
ว่า อุตสาหกรรมแฟชันในไทยยงัอยู่ในระดบัล่างของอุตสาหกรรมแฟชันต่างๆทวัโลก โดยมี
ประเทศปารีส  มิลาน ลอนดอน นิวยอร์คและโตเกียว เป็นกลุ่มผูน้าํอุตสาหกรรมแฟชนัของโลก 
และมีประเทศจีน ฮ่องกง เป็นกลุ่มผูน้าํอุตสาหกรรมแฟชนัในภูมิภาคเอเชีย ส่งผลให้อุตสาหกรรม
แฟชนัในไทยควรเร่งปรับ ตวัให้ไปสู่การผลิตสินคา้แฟชนัให้มีคุณภาพ และมีความคิดสร้างสรรค์
โดยอาศัยทุนมนุษย์เป็นแนว  ทางในการพัฒนาสินค้า  พร้อมทังขยายบทบาทและเพิมขีด
ความสามารถของผูป้ระกอบการให้ไปสู่การพฒันาการออกแบบและการผลิต เพือสร้างสรรค์ตรา
สินคา้ใหเ้กิดขึนในทุกๆกระบวนการและเพือมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าเพิมและความเป็นเอกลกัษณ์ให ้
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กบัสินคา้แฟชนัในไทยให้มีความแตกต่างจากสินคา้แฟชนัอืนๆทวัไป และมีการส่งผ่านกลินอาย
ของวัฒนธรรมต่างๆออกมา  ทําให้ผู ้คนทีสวมใส่เกิดความรู้สึกร่วมไปกับวฒันธรรมนันๆ 
นอกจากนี   ยงัเป็นการสร้างมูลค่าเพิมใหสิ้นคา้แฟชนัมีคุณสมบติัและมีประโยชน์ในการใชง้าน ทีมี
ความเหมาะสมในชีวติประจาํวนัของผูค้นเพิมมากขึน (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554: 11) 

เสือผา้หรือเครืองแต่งกาย เป็นหนึงในปัจจัยสีทีมีความจาํ เป็นต่อการดาํเนินชีวิต 
ประจาํวนัของผูค้น นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการป้องกนัความร้อนเย็นและป้องกนัอนัตราย
ต่างๆจากภายนอกแลว้ เสือผา้เครืองกายยงัช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพและแสดงออกถึงรสนิยมทีดีใน
การแต่งตวั ซึงสามารถบ่งบอกถึงภาพลกัษณ์และสถานภาพทางสังคมของผูที้สวมใส่อีกดว้ย เสือผา้
เครืองแต่งกายไดมี้การพฒันาทงัคุณภาพและรูปแบบของความเป็นแฟชนัให้ทนัสมยัและมีความ
หลากหลายให้เลือกตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคทีเพิมมากขึน ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีทาํ
ให้เกิดการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมตะวนัตกและตะวนัออกเขา้ด้วยกนั ทาํให้เสือผา้เครือง  
แต่งกายแฟชนั เหล่านนั มีการเปลียนแปลงตามกาลเวลาและมีการออกแบบรูปแบบแฟชนัใหม่ๆ  
ในทุกๆฤดูกาลอีกดว้ย ทงันี ผูบ้ริโภคทีไดรั้บอิทธิพลจากแฟชนัใหม่ๆเหล่านนั เกิดความตอ้งการที
จะสวมใส่เสือผา้ทีมีรูปแบบทนัสมยัและอินเทรนด์ตามกระแสแฟชนัอยูเ่สมอ ทาํให้ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจเกียวกับเสือผา้แฟชันต่างๆในไทย ต่างหันมาให้ความสนใจในการออกแบบและการ
สร้างสรรค์ตราสินค้าแฟชันให้ทันสมยัและมีความแปลกใหม่ตามความเคลือนไหวแฟชันอยู ่  
ตลอดเวลา เพือการแข่งขนัทางธุรกิจและเพือสามารถตอบสนองความตอ้งการทุกอยา่งทีเป็นไปได้
ของผูบ้ริโภค เมือธุรกิจสามารถผลิตสินคา้แฟชนัทีมีความหลากหลายและตรงกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคไดม้าก ก็จะส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกทีเพิมมากขึนและสามารถตดัสินใจไดว้า่ เสือผา้
แฟชนัรูปแบบไหนคือแฟชนัทีสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของตนไดม้ากทีสุด   

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นสถานทีหนึงทีนาํเสนอเสือผา้เครืองแต่งกายแฟชนัเพือ
ตอบสนองไลฟ์สไตล์และรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบ้ริโภคได้อย่างแท้จริง ซึงศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ ประกอบไปดว้ยแผนกสินคา้แฟชนัต่างๆของตราสินคา้แฟชนัชนันาํจากผูผ้ลิตและ
ผูอ้อกแบบทงัในประเทศและต่างประเทศ ทีเป็นรูปแบบของแฟชันทีผสมผสานถึงความลงตวั  
ความสง่างาม ความสนุกสนานและความคิดสร้างสรรค์ของรูปแบบแฟชนัใหม่ๆทีมีความทนัสมยั
และความเป็นแฟชนัคลาสสิคทีสามารถยอ้นกลบัมาเป็นทีตอ้งการของผูบ้ริโภคไดทุ้กเมือ ดงันัน 
อาจกล่าวไดว้่า ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์เป็นเสมือนช่องทางหนึงทีสําคญัสําหรับการจดัจาํหน่าย
สินค้าแฟชัน โดยเฉพาะตราสินค้าแฟชันชันนําจากต่างประเทศ เพือตอบสนองไลฟ์สไตล์ที
หลากหลายของผูบ้ริโภคในโอกาสและช่วงเวลาทีแตกต่างของชีวติคนเมืองไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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ปัจจุบนันี การแข่งขนัทางธุรกิจทีเกียวกบัเสือผา้แฟชนัในแต่ละประเภทมีการแข่งขนั

กนัสูงและมีคู่แข่งขนัรายใหม่ๆเกิดขึนอยู่เสมอ แต่ปัจจยัสําคญัในการเลือกซือเสือผา้แฟชนัของ
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นนั มาจากความตอ้งการและความพึงพอใจส่วนตวัของผูบ้ริโภคมากกวา่ความ 
จาํเป็นในด้านประโยชน์ใช้สอย โดยเฉพาะอย่างยิงทีแนวโน้มความตอ้งการเสือผา้แฟชันของ
ผูบ้ริโภคได้มุ่ง เน้นไปทีความทนัสมยัและอินเทรนด์แฟชันใหม่อยู่ตลอดเวลา การสร้างแรงบนั  
ดาลใจให้กับผูป้ระกอบการธุรกิจเสือผา้แฟชันให้สามารถผลิตสินค้าแฟชันทีมีคุณภาพและมี
รูปแบบของความเป็นแฟชนัใหม่ๆไดน้นั จาํเป็นตอ้งอาศยักลยุทธ์ทางการตลาดเพือช่วยในการวาง 
แผนทางธุรกิจและการศึกษารูปแบบในการดาํเนินชีวติของผูบ้ริโภค เพือช่วยสร้างแรงบนัดาลใจให ้
กบันักออกแบบหรือแฟชนัดีไซน์เนอร์ ให้สามารถออกแบบและสร้างสรรค์ตราสินคา้แฟชนัได้
อยา่งมีคุณค่าและตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดม้ากทีสุด 

 เพือความยงัยืนของธุรกิจเสือผา้แฟชันในระยะยาว  การศึกษาถึงพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคทีมีความตอ้งการของแฟชนัทีเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และการศึกษาสิงแวดล้อมเชิง 
มหาภาค ทงัทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสิงแวดลอ้มต่างๆ เป็นสิงทีจาํเป็นอย่างยิง
สําหรับการดาํเนินธุรกิจทีเกียวกับเสือผา้แฟชันในทุกประเภท เพือให้ทราบถึงเหตุผลและแนว 
ความคิดในการตดัสินใจเลือกซือเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค ว่ามีเหตุผลใดหรือขึนอยู่กบัปัจจยัใด 
บา้ง เพือสามารถนาํผลของขอ้มูลทีได ้มาปรับใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและการวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาด เพือสร้างโอกาสและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจแฟชนัทีเนืองมาจากการ
เปิดตลาดการคา้เสรี ให้ธุรกิจสามารถนาํเสนอเสือผา้แฟชันทีมีคุณภาพและตอบสนองต่อความ
ตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคทีมีต่อแฟชนัได้สูงสุด และเพือสามารถสร้างตราสินคา้
เสือผา้แฟชนัในไทยให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์และเกิดการพฒันาเพือนาํไปสู่ตลาดอาเซียน
ไดใ้นอนาคต 

จากความสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนัและความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้
แฟชนัของผูบ้ริโภค เพือให้ทราบถึงผลลพัธ์ของการให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั ทีมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภคไดใ้น
สถานการณ์ปัจจุบนั ซึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาธุรกิจทีเกียวกบัเสือผา้แฟชนัให้เจริญเติบโต
ไดอ้ยา่งเหมาะสมและยงัยนืในอนาคต  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพือศึกษาการใหค้วามสาํคญักบัความเคลือนไหวแฟชนัของผูบ้ริโภค 
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2. เพือศึกษาความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค 
3. เพือเปรียบเทียบความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค 

ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยจาํแนกตามลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

4. เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการใหค้วามสาํคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั ไดแ้ก่ 
ทศันคติทีมีต่อแฟชนั ทศันคติการใหคุ้ณค่าในตนเอง ทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม และความพึง
พอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การส่งเสริมการ 
ตลาด และช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 
สมมติฐานของการวจัิย  

1. ผูบ้ริโภคทีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัต่างกนั 

2. การให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน      
กลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตทางดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
              1.1 ประชากรทีใชใ้นการศึกษาวิจยัครังนี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานทีเคยเลือก
ซือเสือผา้แฟชนัศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เนืองจาก เป็นสถานทีที
สาํคญัสาํหรับช่องทางการจดัจาํ หน่ายสินคา้แฟชนัแบรนดเ์นมยหีอ้ต่างๆหลากหลายประเภท 
              1.2 กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการศึกษาวิจยัครังนี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานทีเคย
เลือกซือเสือผา้แฟชันศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 
เนืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงได้กาํหนดขนาดตวัอย่างจากการใช้สูตร
สาํหรับกรณีทีไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแน่นอน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549: 27) 

2. ขอบเขตทางดา้นตวัแปร 
    2.1 ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย  

                  2.1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือน 
       2.1.2 การใหค้วามสาํคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั ไดแ้ก่ ทศันคติทีมีต่อแฟชนั 
ทศันคติการใหคุ้ณค่าในตนเอง และทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม 
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     2.2 ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชันของ

ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา การส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจดัจาํหน่าย 
3. ขอบเขตทางดา้นระยะเวลาและพืนทีทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เริมตงัแต่เดือน

ตุลาคม-พฤศจิกายน 2556 และสรุปผลการวิจยัตงัแต่เดือนธนัวาคม-มกราคม 2557  โดยมีพืนทีทีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวลิด ์เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

1. เพือทราบถึงความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค เพือ
เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจเกียวกบัเสือผา้แฟชนัทีผลิตภายในประเทศ ไดน้าํผลการวิจยั
ไปปรับใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดสินคา้แฟชนั เพือสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม  

2. เพือทราบถึงการให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนัของผูบ้ริโภค เพือเป็น
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกิจเกียวกบัเสือผา้แฟชนัทีนาํเขา้จากต่างประเทศไดน้าํผลการวิจยัไปปรับ
ใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดสินคา้แฟชนัและการเลือกช่องทางการสือสารทางการตลาด
สินคา้แฟชนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

3. เพือทราบถึงความแตกต่างของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั
ของผูบ้ริโภคเมือเปรียบเทียบตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดต่้อเดือน 

4. เพือทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการใหค้วามสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนักบั
ความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค 

5. เพือเป็นแนวทางสําหรับผูที้สนใจศึกษาถึงความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
เสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค ทีสามารถนาํผลการวิจยัไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการ 
ตลาดใหธุ้รกิจมีศกัยภาพในการเติบเติบโตไดอ้ยา่งต่อเนืองในอนาคต 
 
กรอบแนวคิดของการวจัิย   

กรอบแนวคิดของการวิจยั เป็นการแสดงให้เห็นถึงความความสัมพนัธ์ระหวา่งการให้
ความสาํคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั ทีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
เสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค และการเปรียบเทียบความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั
ของผูบ้ริโภคกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดงันี 
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          ตัวแปรต้น                         ตัวแปรตาม 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที 1 กรอบแนวคิดของการวจิยั 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การให้ความสําคญักับความเคลือนไหวแฟชัน หมายถึง ความสนใจต่อความ

เคลือนไหวแฟชนัทีเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามแต่ละฤดูกาล กระแสแห่งความทนัสมยัทีมีต่อ
รูปแบบของเครืองแต่งกายทีเป็นทีชืนชอบของกลุ่มสาธารณชนส่วนใหญ่ในช่วงระยะเวลาใดเวลา
หนึง และทาํให้เกิดกระแสนิยมในสังคมไดโ้ดยทีไม่ตอ้งมีเหตุผลใดๆ ซึงมีความผกูพนักบัรูปแบบ
ในการดาํเนินชีวติ ทศันคติ ความรู้สึกนึกคิด ความชอบและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคและผูค้นใน
สังคมทุกระดบัทวัโลก ประกอบด้วย ทศันคติทีมีต่อแฟชัน ทศันคติการให้คุณค่าในตนเองและ
ทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม 
            1.1 ทศันคติทีมีต่อแฟชนั หมายถึง ความสนใจต่อแฟชนัของผูบ้ริโภค มุมมองทีมีต่อ
ทิศทางความเคลือนไหวของแฟชันตามฤดูกาล ไดแ้ก่ ความสนใจความเคลือนไหวแฟชนั ความ

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ความพงึพอใจในกลยุทธ์ 
ทางการตลาดเสือผ้าแฟชัน 

 
1. ผลิตภณัฑ์  
2. ราคา 
3. การส่งเสริมการตลาด 
4. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 
 

 
. อาย ุ

2. ระดบัการศึกษา 
3. อาชีพ 
4. รายไดต่้อเดือน 
 

 
1. ทศันคติทีมีต่อแฟชนั 
2. ทศันคติการใหคุ้ณค่าในตนเอง  
3. ทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม 

การให้ความสําคัญกบัความ
เคลอืนไหวแฟชัน 
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ทนัสมยั ความใหม่ กระแสนิยมทีเปลียนแปลงตลอดเวลา ความสนใจในเทรนด์ของเสือผา้แฟชนั
ตามฤดูกาลทีไดรั้บความนิยมจากสังคมทุกระดบั ความสนใจในแฟชนัสากลรูปแบบใหม่ทีเกิดจาก
การผสมผสานของวฒันธรรมตะวนัตก ความสนใจแสวงหาขอ้มูลเกียวกบัเสือผา้แฟชนัคอลเลคชนั
ใหม่ๆ และความสนใจในการเป็นคนแรกทีไดเ้ลือกซือและสวมใส่เสือผา้แฟชนัแบบใหม่ล่าสุด 
            1.2 ทศันคติการใหคุ้ณค่าในตนเอง หมายถึง  ความสนใจทีมีต่อตนเองของผูบ้ริโภค 
ความรู้สึกทีมีคุณค่าและความมีเอกลกัษณ์ในตนเอง ทีผูบ้ริโภคตอบสนองความพึงพอใจส่วนตวัใน
การแสดงออกถึงพฤติกรรมต่างๆตามแฟชันในเรืองของการแต่งตวั เพือเติมเต็มความต้องการ
พืนฐานในดา้นการแต่งกาย และเพือให้ไดรั้บการยอมรับจากผูค้นในสังคม ไดแ้ก่  การแต่งตวัตาม
แฟชนัเพือให้เขา้กบัสังคมและกลุ่มเพือนไดดี้ การแต่งตวัตามแฟชนัเพือให้ดูแตกต่างโดดเด่นจาก
สังคมและง่ายต่อการจดจาํ การแต่งตวัตามแฟชนัเพือแสดงถึงเอกลกัษณ์และสไตล์ในตนเอง การ
แต่งตวัตามแฟชนัเพือสร้างภาพลกัษณ์ของตนเองให้ดูดีขึน และการแต่งตวัตามแฟชนัเพือแสดงถึง
รสนิยมทีดีในการแต่งตวั 
            1.3 ทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม  หมายถึง  ความสนใจทีมีต่อกลุ่มบุคคลทีมี
อิทธิพลสาํคญัต่อการเปลียนแปลงและการเผยแพร่ข่าวสารแฟชนั ไดแ้ก่ ความสนใจติดตามข่าวสาร
แฟชนัใหม่ๆจากนกัเขียนหรือผูสื้อข่าวแฟชนั ความสนใจติดตามข่าวสารแฟชนัใหม่ๆจากนิตยสาร
แฟชนัชนันาํ ความสนใจติดตามข่าวสารแฟชนัใหม่ๆจากงานแสดงแฟชนัโชว ์ ความสนใจติดตาม
ข่าวสารแฟชนัใหม่ๆจากดีไซน์เนอร์ทีมีชือเสียง และความสนใจติดตามข่าวสารแฟชนัใหม่ๆจาก
การแต่งตวัของดารานกัแสดงชือดงัต่างๆ 

2. ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั หมายถึง  การให้ความ 
สาํคญัของผูบ้ริโภคทีมีต่อกระบวนการวางแผนทางการตลาดเสือผา้แฟชนัทีธุรกิจนาํเสนอเพือสร้าง
ความพึงพอใจใหผู้บ้ริโภคเกิดการยอมรับในผลิตภณัฑ์สินคา้แฟชนัใหม่ ทีสร้างสรรค์ขึนจากความ
เคลือนไหวของแฟชันตามฤดูกาล เพือใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก ขนัตอนและการ
ตดัสินใจ ในการพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค ทาํให้เกิดการยอมรับและตดัสินใจเลือกเสือผา้แฟชันทีธุรกิจนาํเสนอมากทีสุด ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ ์ราคา การส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจดัจาํหน่ายของเสือผา้แฟชนั  
            2.1 ผลิตภณัฑ์ หมายถึง คุณภาพของเสือผา้แฟชนัทีถูกผลิตและนาํเสนอขายให้กบั
ผูบ้ริโภคตามฤดูกาลของแฟชนัทีมีการเปลียนแปลงความเคลือนไหวตลอดเวลา รูปแบบของเสือผา้
แฟชนัทีมีใหเ้หลือกหลากหลาย สีสันและลวดลายของเสือผา้แฟชนัทีกาํลงัไดรั้บความนิยม คุณภาพ
ของวสัดุเนือผา้และผิวสัมผสัทีมีความคงทนสวมใส่สบาย ความเรียบร้อยประณีตในการตดัเยบ็ที
ธุรกิจนาํเสนอไปยงัผูบ้ริโภคเพือสร้างความพึงพอใจและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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            2.2 ราคา หมายถึง จาํนวนเงินทีผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพือซือผลิตภณัฑ์เสือผา้แฟชนัใน
ราคาทีเหมาะสมกบัรูปแบบและคุณภาพของเสือผา้แฟชนั ไดแ้ก่ มีระดบัของราคาหลากหลายให้
เลือก มีราคาทีสมเหตุสมผลเมือเทียบกบัสถานทีอืน มีความคุม้ค่าของราคาเมือเทียบกบัสินคา้ที
ไดรั้บ และมีความคุม้ค่าของผลิตภณัฑสิ์นคา้แฟชนัเมือเทียบกบัราคาทีจ่ายไป 

           2.3 การส่งเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ทีมีการติดต่อ    
สือสารกนัระหวา่งร้านคา้แฟชนักบักลุ่มผูบ้ริโภค เพือจูงใจให้เกิดการเลือกซือเสือผา้แฟชนั ไดแ้ก่ 
การลดราคาตามโอกาสและเทศกาลพิเศษต่างๆ การมีบริการแลกเปลียนรับคืนสินคา้ การมีบริการ
รับชาํระสินคา้ผา่นบตัรเครดิต การมีส่วนลดสําหรับการซือสินคา้ครังต่อไป มีการโฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผา่นทางสือและช่องทางต่างๆ  
             2.4 ช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง บริเวณสถานทีทีจดัจาํหน่ายเสือผา้แฟชนัที
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวลิด ์ทีเป็นแหล่งรวมเสือผา้แฟชนัทีทนัสมยั การตกแต่งสถานทีภายในร้านทีมี
ความโดดเด่นดูน่าสนใจ วิธีการตกแต่งหน้าร้านและการจดัแสดงสินคา้มีความสวยงาม มีการจดั 
แบ่งประเภทของเสือผา้แฟชันอย่างชัดเจน เพือความสะดวกในการเลือกซือ มีห้องสําหรับลอง
สินคา้ทีเพียงพอต่อความตอ้งการ และตาํแหน่งของเคาน์เตอร์ชาํระเงินมีป้ายบอกชดัเจน 

3. พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมในการเลือกซือเสือผา้แฟชันทีบุคคล
แสดงออกในการแสวงหาขอ้มูลเกียวกบัแฟชนั การเลือกซือสินคา้แฟชนั การเลือกใชสิ้นคา้แฟชนั 
การประเมิลผลของสินคา้แฟชนัและการจดัการกบัสินคา้แฟชนัและบริการต่างๆ ซึงผูบ้ริโภคคาดวา่    
จะสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจส่วนตวั ในการเลือกซือเสือผา้แฟชัน 
ประกอบดว้ย  เหตุผลในการเลือกซือเสือผา้แฟชนั ช่วง เวลาในการเลือกซือเสือผา้แฟชนั ปริมาณใน
การเลือกซือเสือผา้แฟชนั ความถีในการเลือกซีอเสือผา้แฟชนัและบุคคลทีมีอิทธิพลในการเลือกซือ
เสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค  
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชันและ
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชันของผูบ้ริโภค ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวจิยัทีเกียวขอ้งเพือเป็นแนวทางในการศึกษา ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

1. แนวคิดและทฤษฎีความเคลือนไหวของแฟชนั 

2. แนวคิดเกียวกบัความพึงพอใจ 

3. แนวคิดเกียวกบักลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั 

4. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

5. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

แนวคิดและทฤษฎคีวามเคลอืนไหวของแฟชัน 
1. ความหมายของแฟชัน   

              แฟชัน (Fashion) หมายถึง รูปแบบของเครืองแต่งกายทีเป็นทีชืนชอบของกลุ่ม
สาธารณชนส่วนใหญ่ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง สามารถทาํใหเ้กิดกระแสนิยมในสังคมไดโ้ดยที
ไม่ตอ้งมีเหตุผลใดๆ แฟชนัมกัจะเป็นตวับ่งบอกรสนิยมของผูใ้ชแ้ละรสนิยมจะเป็นตวับ่งบอกถึง
ทศันคติของแต่ละคนวา่อะไรคือความสวยงามและความเหมาะสมแต่ละโอกาส (ฤดี หลิมไพโรจน์, 
2555: 3) 

             แฟชนั (Fashion) เป็นไดท้งัเสือผา้ เครืองแต่งกาย เครืองประดบั สิงของ พฤติกรรม
และรูปแบบในการดาํเนินชีวิต รวมไปถึงแนวคิดทีกาํลงัเป็นทีนิยมและไดรั้บการยอมรับจากผูค้น
หมู่มากในสังคม ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง โดยแฟชนัเป็นเสมือนทิศทางหนึงทีทาํให้บุคคลสามารถ
ตอบ สนองความตอ้งการของตนเอง ทีแสดงถึงความเป็นส่วนร่วมกบัผูค้นในสังคมทีมีปฏิสัมพนัธ์
กนั (อญัชนั สันติไชยกุล, 2547: 83) 

             แฟชนั (Fashion) เป็นกระบวนการสือสารรูปแบบหนึงทีประกอบไปดว้ยผูส่้งสาร 
ไดแ้ก่ ผูอ้อกแบบเครืองแต่งกาย ผูต้ดัเยบ็ ผูผ้ลิต ผูจ้ดัจาํหน่ายหรือสินคา้ทีเกียวกบัแฟชนั ผ่านช่อง
ทางการสือสารต่างๆ โดยเริมตงัแต่นางแบบทีสวมใส่เสือผา้แฟชนั เวทีแฟชนัโชว ์นิตยสารเกียวกบั 
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แฟชนั รวมไปถึงวธีิการตกแต่งหนา้ร้าน การจดัวางเสือผา้แฟชนัในศูนยก์ารคา้เพือสือสารถึงเนือหา 
ความหมายต่างๆทีเกียวกบัแฟชนั เช่น การใชสี้ของเสือผา้ในแต่ละฤดูกาล ซึงเนือหาเหล่านีจะถูกส่ง 
ผา่นไปยงัผูรั้บสาร ซึงอาจเป็นไดท้งัผูค้นทีนงัดูแฟชนัโดยตรง ผูค้นทีรับข่าวสารเรืองราวแฟชนัผา่น
สือมวลชนต่างๆ รวมไปถึงผูค้นทีจบัจ่ายเลือกซือเสือผา้เครืองแต่ง (สรัญญา ธรรมพรพิพฒัน์, 2548: 

63-64) 

หากกล่าวถึงความหมายของคาํว่า แฟชัน (Fashion) สําหรับผูค้นส่วนใหญ่นนัจะ
หมายถึง เสือผา้หรือเครืองแต่งกายต่างๆ โดยแฟชนัเป็นเสมือนช่องทางหนึงทีทาํให้บุคคลสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของตน ไม่ว่าจะเป็นความตอ้งการทางอารมณ์หรือการแสดงออกทาง
พฤติกรรมต่างๆ ทีบุคคลสามารถพฒันาความเป็นเอกลกัษณ์ในตนเอง ทงัในดา้นรูปลกัษณ์ภายนอก 

ความรู้สึกต่างๆ การรับรู้เกียวกบัตนเอง หรือภาพลกัษณ์ของตนเอง รวมทงัการสร้างความ
ประทบัใจให้กบัผูพ้บเห็นไดโ้ดยการสวมใส่ เสือผา้เครืองแต่งกายหรือการใช้สินคา้แฟชนัต่างๆ 

ปัจจุบนันี แฟชนัเขา้มามีบทบาทเกียวขอ้งกบัรูปแบบในการดาํเนินชีวิตของผูค้นในสังคมมากขึน 

สามารถสังเกตไดจ้ากการเปลียนแปลงเสือผา้หรือเครืองแต่งกายแฟชนัทีแตกต่างกนัไปในแต่ละ
โอกาสหรือกิจกรรมต่างๆเช่น ชุดไปเทียว ชุดทาํงาน ชุดกีฬา ชุดราตรี เป็นตน้ (อญัชนั สันติไชยกุล, 

2547: 8) 

กาญจนา แกว้เทพ (2547: 272-273) กล่าววา่ แฟชนั (Fashion) เป็นสิงทีเกียวขอ้งกนัอยู ่
3 ประการ ดงันี 

1. เป็นเรืองราวทีเกียวกบัเสือผา้ผูห้ญิงและผูช้ายในวาระโอกาสต่างๆ ในทุกยคุสมยั 

2. เป็นเรืองราวทีเกียวกบัการแต่งหนา้ทาํผม รวมไปถึงรองเทา้ กระเป๋า เครืองประดบั
และเครืองใชที้ใชใ้นการประกอบเสือผา้ 

3. เป็นเรืองราวทีเกียวกบัลกัษณะและรูปร่างของบุคคล 

อีกนิยามหนึงเป็นนิยามในแง่ของกระบวนการโดยกล่าววา่ แฟชนั (Fashion) หมายถึง
รูปแบบ (Style) หรือวิธีการนาํเสนอของการแต่งกาย การแต่งหน้าทาํผม การใช้เครืองประดบั 

ตลอดจนไปถึงพฤติกรรมของผูส้วมใส่ดว้ย    

สรุปความหมายโดยผูว้ิจยั แฟชนั (Fashion) หมายถึง พฤติกรรมของการแต่งกายที
หมุนเวียนเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึงการแต่งกายทีเหมือนกบัผูค้นส่วนใหญ่ในช่วงเวลานัน 
เรียกวา่ ทนัสมยั ถา้แต่งกายต่างไปจากผูค้นส่วนใหญ่ในช่วงนนั เรียกวา่  ลา้สมยั ดงันนั แฟชนัจึงมี
เวลาเป็นเครืองบ่งชีให้เห็นถึงความนิยมของผูค้นส่วนใหญ่ในช่วงระยะเวลาหนึงซึงก็คือ เวลาที
แฟชนัเคลือนไหวและเปลียนแปลงไป การทีผูค้นส่วนใหญ่ยอมรับเสือผา้เครืองแต่งกายทีเป็น
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รูปแบบใหม่ๆอาจไม่ถือว่าเป็นแฟชนัเลยก็ได ้จนกว่าผูค้นเหล่านนัจะไดส้วมใส่ และนาํไปใช้จน
เกิดเป็นความนิยม 

2. บทบาทของแฟชัน  
    สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543: 91) กล่าววา่ บทบาทของแฟชนั จะมีส่วนเกียวขอ้งกบั

ผูค้นในสังคมเป็นอยา่งมาก ซึงปัจจยัทีเกียวขอ้งกนัมีอยู ่3 ประการดงันี 
             2.1 สไตล์ (Style) หมายถึง ลกัษณะหรือรูปแบบทีมีลกัษณะเฉพาะของตวัเอง เช่น 

สไตลข์องเสือผา้หรือเครืองแต่งกาย 

             2.2 แฟชนั (Fashion) หมายถึง สไตล์ทีเป็นทียอมรับและกาํลงัเป็นทีนิยมในปัจจุบนั 

เช่น สไตลก์ารแต่งกายของวยัรุ่น และถา้หากเมือไหร่ทีผูค้นเลิกนิยม เลิกสนใจยอมรับรูปแบบนนัๆ
สินคา้นนัจะไม่เป็นแฟชนัอีกต่อไป แต่ยงัคงเป็นสไตล์อยู ่เช่น สไตล์ของกระโปรงทรงแคบทีกาํลงั
เป็นทีนิยมของผูบ้ริโภคอยา่งมากจะกลายเป็นแฟชนั แต่เมือผูบ้ริโภคเลิกยอมรับหรือเลิกนิยมจะไม่
ถือเป็นแฟชนั แต่ยงัคงสไตล ์คือ รูปแบบไว ้

             2.3 เฟด (Fads) หมายถึง สมยันิยม แฟชนัทีเป็นทีนิยมในช่วงเวลาสันๆสามารถถูก
จดจาํไดอ้ย่างรวดเร็ว และถูกลืมไปอย่างรวดเร็วเช่นกนั หากแต่เป็นทียอมรับของผูค้นเฉพาะกลุ่ม
เท่านนั และความนิยมหรือการยอมรับนีจะเกิดขึนในระยะสัน อาจกล่าวไดว้า่เฟดเป็นความคลงัไคล้
อยา่งหนึงหรือการชืนชอบอยา่งมากทีมกัจะเกิดกบักลุ่มวยัรุ่น เช่น การนิยมทาํสีผมแปลกๆหรือการ
แต่งหนา้แบบหลากหลายสี 

    เฟรเดริก ม็องนีรอง (Frederic Monneyron) นกัสังคมวิทยา กล่าววา่ เสือผา้แฟชนัมี
บทบาทสําคญัในการแสดงเอกลกัษณ์ทางสังคมและเพศ โดยมีหน้าทีแบ่งแยกความแตกต่างของ  
ชนชนัทางสังคมในสมยัก่อนจนถึงศตวรรษที 18 ต่อมาเกิดการปฏิวติัระบบการปกครองในฝรังเศส 

ผูค้นมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการแต่งตวั จากนนั การแต่งกายของผูช้ายและผูห้ญิงส่วนใหญ่ไดมี้ความ
แตกต่างกนัอยา่งชดัเจนในศตวรรษที 19 ซึงเป็นจุดกาํเนิดของชนชนักลางทีผูห้ญิงเท่านนัทีมีสิทธิ
สวมใส่เครืองแต่งกายทีมีสีสัน ส่วนผูช้ายตอ้งเลือกใชเ้ฉพาะสีดาํ  แต่ในศตวรรษที 20 ผูห้ญิงไดห้นั
มาสวมใส่เครืองแต่งกายของผูช้าย เช่น กางเกงและเนคไทคม์ากขึน ส่วนผูช้ายเริมสวมใส่เสือผา้ทีมี
สีสันมากขึนเรือยๆ เช่น เสือเชิตสีชมพูและเสือแจ๊กเก็ตสีเขียว และเริมหันมานิยมเนือผา้ทีความ 
อ่อนนุ่มแบบอย่างทีใช้ตดัเย็บเสือผา้ผูห้ญิงมากขึน รวมถึงการสวมใส่เครืองประดับซึงเป็นการ
แสดงใหเ้ห็นถึงการเปลียนแปลงทางสังคมทีผูห้ญิงมีสิทธิเท่าเทียมกบัผูช้ายในการแต่งตวั  

   สรุปความหมายโดยผูว้ิจยั บทบาทของแฟชัน หมายถึง เสือผา้แฟชนัทีสามารถ
กาํหนดพฤติกรรมของผูค้น อากปักิริยาและการแสดงออกต่างๆของผูส้วมใส่เสือผา้แฟชนั ดงันนั 
เสือผา้แฟชนัจึงเปรียบเสมือนภาพลกัษณ์ทีผูค้นตอ้งการแสดงออกมาให้ผูอื้นพบเห็น และสามารถ
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เขา้ใจและทาํให้เกิดการยอมรับในสังคมโดยผ่านการสวมใส่เสือผา้เครืองแต่งกายแฟชนัของผูค้น
นนัๆได้

3. ผู้นําความคิดทางด้านแฟชัน  
    ฤดี หลิมไพโรจน์ ( 555: 64) กล่าวว่า ผูน้าํความคิดทางดา้นแฟชนัหรือผูน้าํแฟชนั 

เป็นผูที้กาํหนดกระแสความเคลือนไหวแฟชนั หรือผูที้สวมใส่เสือผา้รูปแบบใหม่ๆเป็นคนแรกๆ
แลว้หลงัจากนนั สาธารณชนก็จะนาํเสือผา้รูปแบบนนัไปปรับเปลียนสวมใส่กนัจนเป็นทีนิยม ผูน้าํ
แฟชนัอาจจะเป็นคนทีมีชือเสียงในสังคม หรือเป็นทีสนใจของสือ เพราะเป็นบุคคลทีทุกคนให้ความ
สนใจและจบัจอ้งดูวา่บุคคลนนัจะสวมใส่แต่งกายอะไรกนับา้ง     

    การศึกษาผูน้าํทีมีอิทธิพลของการเผยแพร่แฟชนันนั ในบริบทของการยอมรับงาน
แฟชนั คือ การสร้างความแปลกใหม่ และการเป็นผูน้าํนวตักรรมในการออกแบบ  ความคิดเห็นของ
การเป็นผูน้าํแฟชนั เป็นเรืองทียิงใหญ่มากกว่าวฒันธรรมทีเนน้การสืบทอด งานแฟชนัต่างๆจะได ้
รับการยอมรับจากผูค้นในระบบสังคมไดน้นั ตอ้งไดรั้บการยอมรับผ่านการสือสารขอ้มูลจากผูที้มี
อิทธิพลเกียวกับการสร้างสรรค์แฟชัน เช่น รูปแบบของแฟชันใหม่ๆโดยผูน้าํความคิดทางด้าน
แฟชนัจะมีอิทธิพลกบัผูบ้ริโภคทีมีความรู้และมีความเกียวพนักบัประเภทของผลิตภณัฑ์สูง ผูที้มี
อิทธิพลทางดา้นการเผยแพร่แฟชนันนั ไดส้ร้างความหมายใหม่ทางวฒันธรรม นวตักรรมและหลกั 
การต่างๆ ทีผูน้าํแฟชนัไดส้ร้างและส่งทอดความหมายทางสัญลกัษณ์ ทีเกิดการเชือมโยงกบัรูปแบบ
การดาํรงชีวติ ค่านิยมและทศันคติทีส่งทอดไปยงักลุ่มผูต้ามหรือผูบ้ริโภคแฟชนั  

    ดงันัน ผูบ้ริโภคเหล่านีจึงมีความสําคญัอย่างมากต่อนักการตลาดในการเผยแพร่
ขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ ซึงผูน้าํทางความคิดทางดา้นแฟชนัส่วนใหญ่จะใช้ผลิตภณัฑ์ทีให้ความพึง
พอใจสูง และแสดงออกถึงความเป็นตวัตนอยา่งมากมาก เช่น การสวมใส่เสือผา้แฟชนัใหม่ และมี
การคน้พบจากการศึกษาแฟชนัวา่ โดยส่วนใหญ่ ผูน้าํนวตักรรมทางดา้นแฟชนัจะมีความเป็นผูน้าํ
ความคิดทางดา้นแฟชนัเช่นกนั  

    สรุปความหมายโดยผูว้จิยั  ผูน้าํความคิดทางดา้นแฟชนั หมายถึง  ผูซึ้งมีอิทธิพลดา้น
การเผยแพร่แฟชนั ไดส้ร้างความหมายใหม่ทางวฒันธรรมและนวตกรรม รูปแบบการดาํเนินชีวิต 
ค่านิยมและทศันคติ ทีไดส่้งทอดไปยงักลุ่มผูบ้ริโภค โดยกลุ่มผูน้าํความคิดทางดา้นแฟชนัหรือผูน้าํ
แฟชนั เป็นกลุ่มคนทีมีความสนใจในเรืองแฟชนัมากกวา่ผูบ้ริโภคทวัไปในตลาด เป็นผูซึ้งมีความ
มนัใจมากในเรืองของรสนิยมของตนเอง เป็นคนแรกทีจะซือผลิตภณัฑ์ รูปแบบใหม่ และทีสําคญั
ทีสุดคือ เป็นผูมี้อิทธิพลต่อผูบ้ริโภคอืนในการยอมรับและซือสินคา้แฟชนัใหม่ 
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4. ความเคลอืนไหวของแฟชัน 

    สิงทียงัคงอยู่เสมอในโลกของแฟชนั คือ การทีผูบ้ริโภคแสวงหาแฟชนัแบบใหม่ๆ
และการเปลียนแปลง ซึงหมายถึง ความเคลือนไหวของแฟชัน (Fashion Movement) หรือการ
เปลียนแปลงของวงการแฟชนัตลอดทงัวฏัจกัร ซึงมีหลายปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อความเคลือนไหว
ของแฟชัน ได้แก่ ปัจจยัทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ทีมีอิทธิพลต่อความสนใจต่อแฟชันของ
ผูบ้ริโภค การนาํ เสนอเส้นใยและเนือผา้แบบใหม่ๆตลอดจนเทคนิคการโฆษณา สามารถทาํให้
ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในการเปลียนแปลงของแฟชนัได ้ซึงดีไซน์เนอร์และร้านเสือต่างๆตอ้งการ
ให้ผูบ้ริโภคหันมาสนใจในแฟชนัใหม่ๆเพือทาํให้ธุรกิจแฟชนัเกิดความตืนตวัอยู่เสมอ (ฤดี หลิม
ไพโรจน์, 2555: 66) 

    ในอดีต การใหค้วามหมายของรูปแบบใหม่ๆทีนกัออกแบบหรือผูน้าํแฟชนันาํเสนอ 
หากรูปแบบนีกลายเป็นแฟชนัอย่างกวา้งขวาง แบรนด์ก็จะกลายเป็นทีรู้จกัของผูค้นอย่างรวดเร็ว 
และกลายเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างแบรนด์แฟชัน ซึงเป็นสิงสําคญัของการยอมรับรูปแบบ
โดยทวัไป การศึกษาดา้นสังคมวิทยาหรือพฤติกรรมโดยรวม แสดงให้เห็นว่า  แฟชนั คือ การสร้าง
แบรนดแ์ละการสร้างแบรนด์ตอ้งเป็นไปตาม แฟชนั ทีเป็นเรืองความตอ้งการสําหรับผลผลิตใหม่ๆ
เพือดึงดูดความสนใจในการนาํเสนอ ซึงทุกๆปีศูนยก์ลางของวงการแฟชนัจะเป็นตวักาํหนดรูปแบบ
ของเสือผา้แฟชันใหม่ๆ ซึงยงัไม่เป็นทีรู้จกัของผูค้นในสังคมหมู่มาก แล้วผูค้นในสังคมทีเป็น
ผูบ้ริโภคแฟชันเหล่านัน ก็จะเป็นผูต้ดัสินว่าเสือผา้แฟชันรูปแบบหรือสไตล์ไหนทีกาํลังอยู่ใน
กระแสแฟชนั และรูปแบบสไตลไ์หนทีกาํลงัจะเป็นแฟชนัตกยคุ  

    ศรีกาญจนา พลอาสา (2546: 178) กล่าวว่า ความเคลือนไหวแฟชัน (Fashion 

Movement) จะหมุนเวียนเปลียนไปตามสมยันิยม หรือแฟชนัจะไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคมาก
หรือนอ้ยนนัขึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลกั ดงันี 

    1. การเปลียนตามฤดูกาล ผูบ้ริโภคตอ้งการแฟชนัทีเปลียนไปตามวนัเวลา เนือผา้
และผิวสัมผสัของเสือผา้ทีเปลียนไปตามฤดูกาล อากาศร้อนเหมาะกบัเสือผา้เนือบางๆสีปานกลาง 

อากาศหนาวเหมาะกบัเสือผา้ชนิดหนาสีเขม้ การเลือกใชเ้ส้นใยทีเหมาะสมกบัภูมิประเทศ วิถีใน
การดาํเนินชีวิตของผูค้นในสังคมและเศรษฐกิจ การท่องเทียว วนัหยุดพกัผ่อน จะทาํให้อตัราการ
เคลือนไหวของแฟชนัเปลียนแปลงเร็วขึน 

    2. องคป์ระกอบทีทาํให้พฒันาการทางดา้นแฟชนัล่าชา้ คือ องค์ประกอบทีกระตุน้
ไม่ใหผู้ค้นยอมรับแฟชนัแบบใหม่ๆทาํให้ลกัษณะของแฟชนัเปลียนแปลงไปอยา่งล่าชา้ และแฟชนั
รูปแบบใหม่ๆมีแนวโนม้การใชต้าํลง ไดแ้ก่ กฎหมาย ธรรมชาติของพ่อคา้และการลดอตัราการซือ
ของผูบ้ริโภค  
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    3. ประเพณี เป็นส่วนหนึงทีทาํให้วฏัจกัรแฟชนัล่าชา้หยุดชะงกั ประเพณีตอ้งห้ามมี

หลายประการทีอาจทาํใหผู้บ้ริโภคไม่สนใจเสือผา้แฟชนัแบบใหม่ๆหรือสนใจนอ้ยลง เช่น ประเพณี
ทีใหผู้ช้ายสวมกางเกงไปวดัได ้แต่ผูห้ญิงไม่ควรสวมใส่ เป็นตน้ 

    4. ศาสนา เป็นสิงสาํคญัต่อขนบธรรมเนียนประเพณี และเป็นตวักาํหนดรูปแบบของ
เสือผา้ทีใชใ้นการทาํพิธีต่างๆ แต่ปัจจุบนันี ศาสนามีอิทธิพลต่อแฟชนันอ้ยลง สังเกตไดจ้ากเสือผา้ที
สวมใส่เขา้ร่วมพิธีกรรมต่างๆ จะเป็นเสือผา้ทีมีรูปแบบทีทนัสมยัมากขึน   

    สรุปความหมายโดยผูว้ิจยั  ความเคลือนไหวของแฟชนั จะเปลียนแปลงเคลือนไหว
ชา้หรือเร็วขึนอยูก่บัการยอมรับของผูค้นทวั ไปจนผูค้นเห็นวา่เป็นเรืองธรรมดา จึงพยายามสรรหา
แฟชนัรูปแบบใหม่ทีแปลกและแตกต่างออก ไปตามจินตนาการ ความคิดและการสร้างสรรค์ของ
มนุษยบ์วกกบัความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีและแนวความคิดของผูค้นในยุคสมยันนัๆ การ
เปลียนแปลงของแฟชันจึงเป็นสิงทีซับซ้อนแต่ก็แสดงให้เห็นถึงรูปแบบในการดําเนินชีวิต 
เศรษฐกิจ และจิตวทิยาในผูค้นในสังคมช่วง เวลานนัๆ 

5. ทฤษฎคีวามเคลอืนไหวของแฟชัน 
     ฤดี หลิมไพโรจน์ (2555: 64-66) กล่าววา่ การเคลือนไหวของแฟชนัทีเปลียนแปลง

ไปเป็นกระบวนการทีมีความสลบัซับซ้อนในระดบัมหภาค กล่าวคือ แฟชนัถือเป็นปรากฏการณ์
ทางสังคมทีส่งผลกระทบต่อผูค้นจาํนวนมากพร้อมๆกนั แต่ในอีกมุมมองหนึงอาจมองวา่ แฟชนัส่ง 
ผลกระทบเพียงระดบัจุลภาค กล่าวคือ แฟชนัส่งผลในระดบับุคคลเท่านนั และเป็นกระบวนการ
ต่อเนืองของความต้องการและความจาํเป็นของผูค้นในสังคมทีมีต่อแฟชัน ซึงทงัหมดคือ การ
เปลียนแปลงความเคลือนไหวของแฟชนั สามารถสรุปได ้ดงันี  

  5.1 แฟชนักบัเศรษฐศาสตร์ จากมุมมองทางดา้นเศรษฐศาสตร์ แฟชนัมีลกัษณะ 

สองดา้นทีขดัแยง้กนัเอง ดา้นหนึงคือ แฟชนัแต่ละชนิดจะมีอายุเพียงช่วงระยะเวลาสันๆ แฟชัน
รูปแบบเดิมจาํเป็นตอ้งหลีกทางให้กบัแฟชนัรูปแบบใหม่ๆอยูเ่สมอ แต่ในอีกดา้นหนึง แฟชนักลบั
เป็นสิงทีมีอายุอมตะฝังอยูใ่นประวติัศาสตร์ทางวฒันธรรม สังคมและเศรษฐกิจ รวมทงัยงัมีพลงัอยู่
ในโครง สร้างทางสังคม โดยสังเกตุไดจ้ากการทีผูค้นแต่งตวัตามแฟชนัเพราะความชืนชอบ ไปจน 
ถึงการถูกผลกัดนัใหแ้ต่งตวัตามแฟชนัทงัๆทีไม่ชอบ แต่เป็นเพราะในตลาดมีแต่สินคา้แฟชนัแบบนี
แบบเดียวเนืองมาจากกาํลงัเป็นทีนิยม ทีสาํคญัไปกวา่นนัคือ การเปลียนเสือผา้รูปแบบใหม่ของผูค้น
ในปัจจุบนัไม่ไดเ้กิดจากอายกุารใชง้านทีหมดสภาพแลว้เป็นหลกั แต่เป็นเพราะอิทธิพลของแฟชนัที
เป็นสัญญาณบ่งบอกวา่เสือผา้ชุดเก่านนัเชยหรือลา้สมยัแลว้ จาํเป็นตอ้งซือเสือผา้แฟชนัชุดใหม่เพือ 
ใหท้นัสมยัตามแฟชนั 
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       5.2 แฟชันกับสังคมและสุนทรียศาสตร์  จากมุมมองทางด้านสังคมและ

สุนทรียศาสตร์ แฟชนัไม่ใช่เพียงการคิดประดิษฐ์เสือผา้เครืองแต่งกายขึนมาเท่านนั แต่ยงัเป็นการ
คิดสร้างสรรคสิ์งแปลกใหม่โดยใชรู้ปแบบของเสือผา้หรือสินคา้ต่างๆเป็นพืนฐาน จึงทาํให้แฟชนัมี
มิติทีเกียวขอ้งกบัสุนทรียศาสตร์หรือความสวยงามเจือปนอยูด่ว้ย โดยการออกแบบให้มีลกัษณะที
สวยงามโดดเด่นดว้ยสี ลายเส้น รูปทรงและเนือผา้ ส่วนทางดา้นสังคมศาสตร์ แฟชนั นบัเป็นสิงที
สะทอ้นถึงสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี ประกอบดว้ย 
             ชนชัน (Class) แฟชนั เป็นสิงทีแสดงสถานภาพและสะทอ้นถึงฐานะของผู ้
สวมใส่ ผูค้นแต่งตวัตามสถานภาพทางสังคมของตนเอง เมือศึกษาถึงตน้กาํเนิดของแฟชนัในยุโรป
จะพบวา่ ความเป็นมาของแฟชนัจะเป็นเรืองของชนชนัสูง ราชวงศ ์และเจา้นายเท่านนั เช่นเดียวกบั
การศึกษาในเรืองรูปแบบของการตดัเยบ็ชนัสูง จะพบวา่วิธีการตดัเยบ็จะเป็นการตดัเยบ็ดว้ยมือและ
มีการออกแบบเฉพาะสําหรับแต่ละบุคคลเท่านนั ในขณะทีการตดัเยบ็ของเสือผา้สําเร็จรูปครังละ
จาํนวนมาก (Mass production) จะเป็นการตดัเยบ็ดว้ยเครืองจกัรทีมีลกัษณะการออกแบบเหมือนๆ 
กนัทวัไป หรือเรียกวา่ การตดัเยบ็เสือโหลนนัเอง  

         เพศ (Gender) จากมุมมองทางดา้นจิตวิทยา เสือผา้เครืองแต่งกายมีบทบาท
สาํคญัในการดึงดูดความสนใจทางเพศ ดว้ยสาเหตุนี ในประวติัของการแต่งกายจึงเป็นเวลายาวนาน
ทีการแต่งกายของเพศชายและหญิงจะตอ้งแตกต่างกนัอย่างชดัเจน เพือให้รู้วา่ใครเป็นชายและใคร
เป็นหญิง จนถึงกลางศตวรรษที 20 ไดเ้ริมเกิดแฟชนัรูปแบบใหม่ คือ วธีิการแต่งกายทีไม่ระบุเพศซึง 

เป็นเสือผา้เครืองแต่งกายทีสามารถใส่ไดท้งัสองเพศ (Unisex) จะสังเกตุไดว้า่ในอดีต การศึกษาเรือง
แฟชนัจะมุ่งเนน้ไปทีการศึกษาเกียวกบัผูห้ญิงเป็นหลกั แต่ในปัจจุบนั ความคิดทีวา่แฟชนัเป็นเรือง
ของผูห้ญิงเท่านนัเริมเบาบางลง เช่น มีการผลิตนาํหอมสําหรับเพศชาย รวมทงัการตงัชือนาํหอม
สาํหรับผูช้ายทีแสดงถึงอาํนาจและความแขง็แกร่ง 

        วฒันธรรม (Cultures) แฟชัน มีส่วนสําคญัทีทาํให้บุคคลเข้าใจหรือตีความ 
หมายถึงสิงต่างๆในโลกนีแตกต่างกนัไปในแต่ละสถานการณ์ ซึงแฟชนัเป็นวฒันธรรมรูปแบบหนึง 
ทีบ่งบอกวฒันธรรมผา่นตวัสินคา้ต่างๆ เช่น เสือผา้ทีมีทงัชุดสําหรับงานกลางคืน ชุดสําหรับเล่น
กีฬา ชุดลาํลองสาํหรับอยูบ่า้น หรือชุดทีดูเป็นทางการสาํหรับสวมใส่ไปทาํงานต่างๆ  
         การสะทอ้นค่านิยมทางสังคม (Social values) ในช่วงยคุกลางจะนิยมชุดสําหรับ
ผูห้ญิงทีมีรูปร่างทว้ม ซึงเป็นผลมาจากความตอ้งการให้ผูห้ญิงทอ้งเพือเพิมจาํนวนประชากร หรือ
ในช่วง ค.ศ.1970-1979 จะนิยมชุดทีเนน้ไปทีหนา้อกผูห้ญิง เนืองจากค่านิยมในการเลียงลูกดว้ยนม 
ในช่วงปี ค.ศ.1980-1989 ความนิยมชุดทีเนน้ไปทีหน้าอกผูห้ญิงกลบัเสือมความนิยมลง เนืองจาก 
ผูห้ญิงเริมหนัไปทาํงานนอกบา้น ค่านิยมจึงเปลียนไปทีการทาํงานมากกวา่การเลียงลูกอยูก่บับา้น 
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       5.3 แฟชนักบัสัญญะวิทยา จากมุมมองทางดา้นสัญญะวิทยา (Semiology) เป็น

มุมมองทีน่าสนใจเกียวกบัเรืองของความหมาย (Meaning) ทีมากบัสิงของวตัถุ คาํพดูและการกระทาํ 
ดงันนั เมือแฟชันประกอบไปดว้ยเสือผา้เครืองแต่งกายและวิธีการแต่งกาย จึงย่อมมีความหมาย
ต่างๆทีมาพร้อมกบัเครืองแต่งกายหรือวธีิการแต่งกายนนัๆ เช่น การแต่งกายแบบ Flashback ซึงเป็น
การแต่งกายแบบยอ้นยุคเหมือนในสมยัก่อน มีความหมายถึงการแสดงอาการหวนหา  หรือการ     
ชืนชมในอดีต ซึงความหมายของเครืองแต่งกายและวิธีการแต่งกายจะเปลียนแปลงไปในแต่ละ
สถานการณ์ 

                     ความหมายของเครืองแต่งกายและการแต่งกาย ได้เปลียนแปลงไปในแต่ละ
สถานการณ์ เช่น สังคมไทยสมยัโบราณ ผูค้นทวัไปไม่มีวธีิการเปลียนเสือผา้เครืองแต่งกายในแต่ละ
วนัจะใส่เสือผา้ชุดเดียวกนัตลอดว ัน โดยทีเสื อผา้ไม่ไดบ้่งบอกความหมายใด แต่ในปัจจุบนั ผูค้นมี
การเปลียนเสือผา้เครืองแต่งกายอยู่ตลอดวนั เช่น หากอยู่บา้นก็จะใส่ชุดลาํลอง หากออกไป
รับประทานอาหารนอกบา้นหรือตอ้งออกไปทาํงานก็จะเปลียนชุดเพือใหดู้สุภาพมากขึน เมือไปเล่น
กีฬาก็จะเปลียนใส่ชุดกีฬา ตกกลางคืนก็จะเปลียนเป็นชุดใส่นอน เป็นตน้ นอกจากนี ความหมาย
ของเสือผา้ยงัสามารถเกิดจากตวัวสัดุทีนาํมาใช้ประกอบเป็นเครืองแต่งกายไดอี้กดว้ย เช่น ในอดีต
การใชห้นงัสัตวเ์ป็นเพียงเพือให้เ กิดความทนทาน แต่ในปัจจุบนั เมือมีดาราฮอลลีวูด้นาํชุดหนงั
สัตวม์าสวมใส่ ความหมายของหนงัสัตวน์นัก็จะเปลียนไป กลายเป็นเกียวกบัธรรมชาติหรือเสือผา้
ชุดหนงัรัดรูปทีแสดงถึงความเซ็กซี เป็นตน้ 

   5.4 แฟชนักบัจิตวทิยา ซึงปัจจยัทางดา้นจิตวทิยานนั สามารถใชอ้ธิบายถึงสาเหตุที
ทาํใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมต่างๆตามแฟชนั ไดแ้ก่  

         ความตอ้งการให้ตนเองสอดคลอ้งกบัสังคม (Conformity) เช่น การเลือกแต่ง 
ตวัตามแบบแฟชนัทีกาํลงัเป็นทีนิยมอยูใ่นขณะนนั เพือให้รู้สึกวา่ตนเองเขา้กบักลุ่มเพือนไดดี้และ
ไม่เป็นคนเชยตกยุค หรือการแต่งกายเพือการเป็นสมาชิกภาพทีทาํให้สามารถอยูใ่นกลุ่มสังคมกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึงนนัได ้
         ความตอ้งการหาความแปลกใหม่ (Variety-seeking) บุคคลอาจเกิดความเบือ
หน่ายหากจะตอ้งสวมใส่เสือผา้แบบเดิมซ้าๆกนัทุกวนั ดงันนั ความตอ้งการเสือผา้แบบใหม่ๆเพือ 
ใหรู้้สึกวา่ตนเองไม่ดูซา้ซากจาํเจ และเป็นการหาความแปลกใหม่ใหก้บัชีวติ 

          ความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคล (Personal creativity) บุคคลทีตอ้งการให้
ตนเองดูดีและมีเอกลกัษณ์ในการแต่งตวั ไม่อยากทีจะแต่งตวัตามแฟชนัเพราะรู้สึกวา่ตนเองไม่โดด
เด่น แต่ก็ไม่อยากทีจะแตกต่างมากเกินคนทวัไป จึงเลือกทีจะดดัแปลงเสือผา้รูปแบบชุดทียงัอยูใ่น
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แฟชนัและเป็นชุดทีสวมใส่แลว้สามารถสะทอ้นความเป็นตวัเองออกมา เพือพฒันารูปลกัษณ์ภาย 
นอกของตวัเองใหดู้ดีขึน 

      ความตอ้งการเพือดึงดูดความสนใจทางเพศ (Sexual attraction) ทฤษฎีเกียวกบั
การออกแบบแฟชนัเสือผา้ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษยเ์ป็นตวักระตุน้ความสนใจทาง
เพศโดยเฉพาะร่างกายของเพศหญิง ทีมีผลต่อการเปลียนแปลงของเสือผา้แฟชัน เช่น ในยุค
วิกตอเรียจะนิยมชุดทีโชวช่์วงไหล่ของผูห้ญิง ในช่วง ค.ศ. 1930 -1939 จะนิยมชุดทีโชวด์า้นหลงั
ของผูห้ญิง ส่วนแฟชนัร่วมสมยัจะนิยมชุดทีเน้นช่วงลาํตวัของผูห้ญิงเพือเป็นการแต่งตวัทีดึงดูด
ความสนใจ 

    5.5 แฟชนักบัสือและการเผยแพร่ ซึงสือแต่ละรูปแบบนนัจะมีอิทธิพลต่อความ
เคลือนไหวของแฟชนัอยา่งมหาศาล ซึงผูค้นในสังคมจะให้ความสนใจกบับุคคลทีอยูใ่นกระแสข่าว
เป็นหลกั ซึงบุคคลนนัๆจะมีอิทธิพลต่อแฟชนัอย่างมาก และแฟชันยงัมีผลกระทบต่อสือทีเป็นที
นิยม ชีวติของผูค้นในสังคม และการตดัสินใจซือของพวกเขา ไดแ้ก่  
     ผูสื้อข่าวแฟชนั (Fashion Blogger) ผูสื้อข่าวแฟชนัมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการนาํ 
เสนอเนือหา และเป็นสือทีมีประสิทธิภาพสูง สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ตามพฤติกรรมการดู
โทรทศัน์ของกลุ่มเป้าหมาย หรือตามรายการทีกลุ่มเป้าหมายชอบดู ผูสื้อข่าวจะนาํเสนอข่าวแฟชนั
ทุกวนั เพือให้งานแฟชนัเขา้ถึงกลุ่มคนทุกกลุ่ม เพราะแฟชันมีช่วงอายุจาํกดัสําหรับมาตรฐานใน
เปรียบเทียบทีไดถู้กสร้างขึนมาในการวจิารณ์ข่าวแฟชนั และช่วยสร้างบรรยากาศให้แตกต่างไปจาก
การวิจารณ์ผลงานศิลปะอืนๆ ในการรายงานข่าวแฟชนัต่อสือมวลชน จึงสามารถสร้างความสนใจ
และสร้างกระแสข่าวแฟชนัใหม่ๆใหไ้ดรั้บความสนใจจากผูค้นอยา่งสมาํเสมอ 
     นิตยสารแฟชนั (Fashion Magazine) มีบทบาทสําคญัในการผลิตงานแฟชนัใน
ฐานะภาพลกัษณ์ทางสังคม นิตยสารแฟชนัจะลงบทความและโฆษณาเกียวกบัแฟชนัมากมายบาง
เล่มไดค้น้ควา้วิจยัเกียวกบัแนวโนม้แฟชนัใหม่ๆ ดว้ยการตีพิมพร์ายงานวิจยั การพยากรณ์รูปแบบ
ของสีและเนือผา้ ทีผูค้นจะสวมใส่ในฤดูกาลหน้า การลงบทความเกียวกบัวิธีการดูแลเสือผา้เครือง
แต่งกาย การลงบทสัมภาษณ์ดีไซน์เนอร์และภาพถ่ายงานแฟชนั นอกจากนี นิตยสารแฟชนัยงัเป็น
สือทีธุรกิจแฟชันให้ความสนใจกันมาก นอกจากจะเป็นสือทีมีสีสันสวยงามแล้ว ยงัมีเนือหา
ความคิดสร้างสรรค ์และขอ้มูลต่างๆทีไม่ตกยุคตกสมยัอยา่งรวดเร็วนกั สามารถอ่านไดน้านและส่ง
ต่อให้บุคคลอืนๆได้อีกหลายคน บรรณาธิการนิตยสารแฟชัน และผู ้ขายสินค้าแฟชัน  จะมี
ปฏิสัมพนัธ์กนัเพือใหผู้เ้ขียนเป็นตวัแทนบอกกล่าวและนาํเสนอสินคา้แฟชนัของตนแก่ผูอ่้าน ซึงถือ
วา่เป็นความร่วมมือระหวา่งสือแฟชนัและการตลาดสินคา้แฟชนันนัเอง 
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      แฟชนัโชว ์ (Fashion Show) งานแสดงแฟชนัโชว ์มีความสําคญัอยา่งยิงสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานแฟชนั โดยการนาํเสนอสินคา้แฟชนับนนางแบบทีมีชีวิต งานแสดงโชวที์ดีจะนาํ 
เสนองานเดียว หรืองานอืนๆหลายงานทีเกียวกบัแฟชนั ในแต่ละงานแสดงจะตอ้งมีความน่าเชือถือ
และไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคควบคู่ไปดว้ย งานแสดงแฟชนัโชวจึ์งเปรียบเสมือนงานส่งเสริม
การตลาดอยา่งหนึง ทีเจาะกลุ่มผูช้มกลุ่มใดกลุ่มหนึงหรือจดัขึนเพือบุคคลทวัไปไดรั้บชม เพือทีทาง
ร้านคา้ไดน้าํเสนอเสือผา้แฟชนัแบบใหม่ล่าสุด งานแสดงแฟชนัโชวจ์ะมีหลายระดบัตงัแต่งานทีดู
หรูหรามีระดบั ไปจนถึงงานแสดงแฟชนัโชวเ์ล็กๆจากร้านขายเสือผา้ทวัไป  

         นกัแสดงทีมีชือเสียง (Fashion Actor) ดาราหรือนกัแสดงทีมีชือเสียงสามารถเป็น
ผู ้ริเริมกระแสการแต่งตวัแฟชนัแบบใหม่ๆ ด้วยการใส่ชุดเสือผา้แบบใหม่ออกงานประกาศผล
รางวลัต่างๆ หรือเครืองประดบัทีนิยมหลงัจากทีมีดาราหลายคนสวมใส่ไปในงานประกาศรางวลั 
หรือรูปแบบของเสือผา้ทีไดรั้บความนิยมจากอิทธิพลของนกัแสดงในละคร ซึงลว้นมีบทบาทสําคญั
ต่อความเคลือนไหวของแฟชนั 

      ดีไซน์เนอร์หรือนกัออกแบบแฟชัน (Fashion Designer) ดีไซน์เนอร์หรือนัก
ออกแบบเครืองแต่งกายแฟชนั จะมีหน้าทีใชผ้ืนผา้และวสัดุอืนๆเพิอแปลสภาพจากความคิดสร้าง 
สรรค์ให้เป็นเอกลกัษณ์จนกลายเป็นแฟชนั ดีไซน์เนอร์จะพยายามสร้างความเปลียนแปลงให้กบั
แฟชนัตลอดเวลาดว้ยการสร้างสรรค์แนวทางการแต่งกายแบบใหม่ๆ พร้อมกบัผลิตเครืองแต่งกาย
ตามแนวโนม้ของแฟชนัขึนล่วงหนา้ และการนาํเสนอผลงานนนัจะแตกต่างกนัไป ขึนอยูก่บัตลาด
เป้าหมายของแต่ละกลุ่มคน เพือให้ผูค้นไดรั้บสินคา้แฟชนัชนัสูงมีคุณภาพดี และตีตรายีห้อสินคา้
จากดีไซน์เนอร์ชือดงั เพือความภาคภูมิใจของผูส้วมใส่ 

    5.  แฟชนักบัการแต่งกาย ซึงแฟชันเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมอย่างหนึงใน
ดา้นการแต่งกาย ซึงมีการหมุนเวียนตลอดเวลา ถา้แต่งกายเหมือนกบัผูค้นส่วนใหญ่ในช่วงเวลานนั 
เรียกวา่ ทนัสมยั ดงันนั แฟชนัมกัจะมาคู่กบัสไตล์ หรือรูปแบบของเสือผา้ ทีเป็นทียอมรับและนิยม
สวมใส่กนัมากจนเรียกว่าเสือผา้แฟชนั ดงันนั เวลาจึงเป็นเครืองบ่งชีทีแสดงให้เห็นถึงความนิยม
ของผูค้นในช่วงหนึงๆ ซึงก็คือ ช่วงเวลาทีแฟชนัเคลือนไหวและเปลียนแปลงไป การยอมรับแฟชนั
ของผูค้น ไม่จาํเป็นตอ้งยอม รับทุกหนทุกแห่ง ดงันนั เสือผา้หรือเครืองแต่งกายทีเป็นรูปแบบใหม่
และสวยงามอาจไม่ถือว่าเป็นแฟชัน จนกว่าผูค้นส่วนมากเกิดการยอมรับจะนาํไปใช้  และการ
เปลียนแปลงของแฟชนัจะชา้หรือเร็วก็ขึนอยูก่บัการยอมรับของผูบ้ริโภค จนกวา่ผูค้นส่วนใหญ่จะ
เห็นวา่แฟชนัเป็นเรืองธรรมดา    นกัออกแบบจึงพยายามสรรหารูปแบบของแฟชนัทีทีแปลกใหม่
และแตกต่างกนัออกไป ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรคข์องการออกแบบแต่ละคน 
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ทฤษฎีความเคลือนไหวของแฟชนั (Fashion Movement)  เป็นทฤษฎีหรือกระบวนการ

การสือสารรูปแบบหนึงทีประกอบไปดว้ยผูส่้งสาร(Sender) ไดแ้ก่ ผูอ้อกแบบเสือผา้หรือเครืองแต่ง
กาย ผูต้ดัเยบ็ ผูผ้ลิต ผูจ้าํหน่ายสินคา้ทีเกียวกบัแฟชนั เช่น เสือผา้ รองเทา้ กระเป๋า โดยผา่นช่องทาง 
การสือสาร(Channel) ตงัแต่นางแบบทีสวมใส่เสือผา้แฟชนั เวทีเดินแบบ หนงัสือนิตยสารเกียวกบั
แฟชนั รวมไปถึงวิธีการตกแต่งร้านคา้แฟชนั การจดัวางเสือผา้เครืองแต่งกายในศูนยก์ารคา้ต่างๆ 
เพือสือถึงเนือหาของแฟชนั (Message) ไดแ้ก่ ความหมายต่างๆทีเกียวกบัแฟชนั เช่น การใชสี้ของ
เสือผา้ในแต่ละฤดูกาล ซึงเนือหาเหล่านีจะถูกส่งผา่นไปยงัผูรั้บสาร (Receiver) อาจเป็นไดท้งัผูค้นที
นงัดูแฟชนัโชวจ์ากเวทีโดยตรง ผูค้นทีรับรู้ข่าวสารแฟชนัต่างๆผา่นทางสือมวลชน รวมไปถึงผูค้นที
ตดัสินใจเลือกซือเสือผา้เครืองแต่งกายแฟชนัและการเติมแต่งความคิดสร้างสรรค์ลงไปในเครือง
แต่งกายเพือสร้างเอกลกัษณ์ในการแต่ง ตวัให้กบัผูรั้บสาร (Fiske, 1990: 2-3, อา้งถึงในสรัญญา 
ธรรมพรพิพฒัน์, 2548: 64-64) 

ทฤษฎีความเคลือนไหวของแฟชนั (Fashion Movement) ในมุมมองของผูส่้งสารใน
สมยัแรกๆนนัมองวา่ แฟชนั (Fashion) หมายถึง การสวมใส่เสือผา้เพือความสวยงามจากกระบวน 
การสร้าง สรรคค์วามเป็นจริง ซึงเป็นผลผลิตทางความคิดของมนุษยม์ายาวนาน  ทาํให้เกิดกระบวน 
การกลนักรอง การผลิตและการปรับปรุงให้การตีความหมายของแฟชนันนัมีความหลากหลายมาก
ขึน เช่น เพือการแสดงความรู้สึกส่วนตวั เพือความบนัเทิงหรือเพือการพกัผอ่นหยอ่นใจ เพือการ
ดึงดูดความสนใจ เพือการแสดงสถานะและคุณค่าทางสังคม เพือการแสดงบทบาททางสังคม เพือ
การปกป้องอาํพราง หรือเพือการแสดงสถานภาพทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ ความหมายเหล่านีถูก
ประกอบสร้างให้มีความหมายร่วมกนัระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร และเมือความหมายนีถูกผลิต
ซาํไปซาํมาเป็นเวลานาน แฟชนั (Fashion) จะกลายเป็นรูปแบบการสือสารประเภทหนึงทีมีอาํนาจ 

เช่น เป็นเครืองหมายทีแสดงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม หรือเป็นเครืองมือในการบ่งบอกถึง
ความทนัสมยั และเมือความหมายทีมีอาํนาจเหล่านีเขา้ครอบงาํพืนทีทางความคิดของผูค้นส่วนใหญ่
ในสังคมให้มีวฒันธรรมความคิดแบบเดียวกนั ในทีสุดความหมายของคาํวา่ แฟชนั(Fashion) ก็จะ
กลายเป็นอุดมการณ์ทางความคิดหรือทศันคติของผูค้นในสังคมนนัๆ ต่อไป ( Raymond William, 

1976: 76, อา้งถึงในสรัญญา ธรรมพรพิพฒัน์, 2548: 65) 

สรุปความหมายโดยผูว้ิจยั ทฤษฎีความเคลือนไหวของแฟชนั  หมายถึง การเปลียน 
แปลงของเครืองแต่งกายแฟชนั ทีนอกเหนือไปจากการเปลียนแปลงไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง รวมไปถึงวฒันธรรมต่างๆ ซึงบุคคลในวงการแฟชันเองก็มีอิทธิพลและ
บทบาททีสําคญัอย่างมากทีทาํให้แฟชันเปลียนแปลงไป ประกอบด้วย สือต่างๆทางด้านแฟชัน 
นกัเขียน นักข่าว และบรรณาธิการนิตยสารแฟชัน ทีมีส่วนสําคญัอย่างมากในการตดัสินรูปแบบ
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แฟชนัใหม่ๆ และส่งผลให้เป็นแฟชนัทีรู้จกักนัในวงกวา้งได ้ซึงมีความหมายทียิงใหญ่และสําคญั
มากต่อนกัออกแบบดีไซน์เนอร์และผูบ้ริโภคแฟชนั เช่นกนั 

         สรุปแนวคิดและทฤษฎคีวามเคลอืนไหวของแฟชัน 
         สรุปความหมายโดยผูว้จิยั จากความหมายเกียวกบัแนวคิดและทฤษฎีความเคลือนไหว
ของแฟชันทีนักวิชาหลายๆท่านได้ให้ความหมายไว ้สําหรับผูว้ิจยัได้สรุปความหมายเพือสร้าง
กรอบแนวคิดของการวิจยั กล่าวคือ การให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั หมายถึง ความ
สนใจทีมีต่อความเคลือนไหวแฟชนัทีเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลาตามแต่ละฤดูกาล กระแสแห่งความ
ทนัสมยัทีมีต่อรูปแบบของเครืองแต่งกาแฟชนัทีเป็นทีชืนชอบของกลุ่มสาธารณชนส่วนใหญ่ใน 
ช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง และทาํให้เกิดเป็นกระแสนิยมในสังคมไดโ้ดยทีไม่ตอ้งมีเหตุผลใดๆ  ซึง
มีความผกูพนักบัรูปแบบในการดาํเนินชีวิต ทศันคติ ความรู้สึกนึกคิด ความชอบและความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภค ตลอดจนผูค้นในสังคมทุกระดบัทวัโลก ประกอบดว้ย ทศันคติทีมีต่อแฟชนั ทศันคติ
การใหคุ้ณค่าในตนเอง และทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม

ทศันคติทีมีต่อแฟชนั หมายถึง ความสนใจของผูบ้ริโภคทีมีต่อแฟชนั มุมมองทีมีต่อทิศ 
ทางและความเคลือนไหวของแฟชนัตามฤดูกาล ไดแ้ก่ ความสนใจต่อความเคลือนไหวแฟชนัใหม่ๆ 
ความทนัสมยัและกระแสนิยมทีเปลียนแปลงตลอดเวลา ความสนใจในเทรนด์ของเสือผา้แฟชนัตาม
ฤดูกาลทีกาํลงัไดรั้บความนิยมจากสังคมทุกระดบั ความสนใจในแฟชนัสากลรูปแบบใหม่ทีเกิดจาก
การผสมผสานของวฒันธรรมตะวนัตก ความสนใจแสวงหาขอ้มูลเกียวกบัเสือผา้แฟชนัคอลเลคชนั
ใหม่ๆ และความสนใจในการเป็นคนแรกทีไดเ้ลือกซือและสวมใส่เสือผา้แฟชนัรูปแบบใหม่ล่าสุด

ทศันคติการให้คุณค่าในตนเอง หมายถึง  ความสนใจทีมีต่อตนเองของผูบ้ริโภค 
ความรู้สึกทีมีคุณค่าและความมีเอกลกัษณ์ในตนเอง ทีผูบ้ริโภคตอบสนองความพึงพอใจส่วนตวัใน
การแสดงออกถึงพฤติกรรมต่างๆตามแฟชันในเรืองของการแต่งตวั เพือเติมเต็มความตอ้งการ
พืนฐานในดา้นการแต่งกาย เพือใหไ้ดรั้บการยอมรับจากผูค้นในสังคม ไดแ้ก่  การแต่งตวัตามแฟชนั
เพือให้เขา้กบัสังคมและกลุ่มเพือนไดดี้ การแต่งตวัตามแฟชนัเพือให้ดูแตกต่างโดดเด่นจากสังคม
และง่ายต่อการจดจาํ การแต่งตวัตามแฟชนัเพือแสดงถึงเอกลกัษณ์และสไตล์ในตนเอง การแต่งตวั
ตามแฟชนัเพือสร้างภาพลกัษณ์ของตนเองให้ดูดีขึน และการแต่งตวัตามแฟชนัเพือแสดงถึงรสนิยม
ทีดีในการแต่งตวั

ทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม  หมายถึง  ความสนใจทีมีต่อกลุ่มบุคคลทีมีอิทธิพล
สําคญัต่อการเปลียนแปลงและการเผยแพร่ข่าวสารแฟชนัใหม่ๆ ไดแ้ก่ ความสนใจติดตามข่าวสาร
แฟชนัใหม่จากนกัเขียนหรือผูสื้อข่าวแฟชนั ความสนใจติดตามข่าวสารแฟชนัใหม่จากนิตยสาร
แฟชนัชนันาํ ความสนใจติดตามข่าวสารแฟชนัใหม่จากงานแสดงแฟชนัโชว ์ ความสนใจติดตาม
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ข่าวสารแฟชนัใหม่จากดีไซน์เนอร์ทีมีชือเสียง และความสนใจติดตามข่าวสารแฟชนัใหม่จากการ
แต่งตวัของดารานกัแสดงชือดงัต่างๆ 

ดงันนั ผูว้จิยัจึงนาํแนวคิดดงักล่าว มาสร้างเป็นกรอบแนวความคิดของการวิจยั โดยตงั 
สมมติฐานในการวิจยั ดงันี การให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนัมีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค 

 
แนวคิดเกยีวกบัความพงึพอใจ 

. ความหมายของความพงึพอใจ 

              นกัวิชาการได้พฒันาทฤษฎีทีอธิบายองค์ประกอบของความพึงพอใจและอธิบาย
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจกบัปัจจยัอืนๆไวห้ลายทฤษฎี ดงันี 

             คอตเลอร์ (Kotler, 2003 อา้งถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546: 90) กล่าวถึง 
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ว่า เป็นความรู้สึกของผูบ้ริโภคทีเกิดจากการเปรียบเทียบ
ระหวา่งประโยชน์จากคุณสมบติัหรือผลิตภณัฑ์ตามทีเห็นหรือเขา้ใจกบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภค
หรือลูกคา้ ทีเกิดจากประสบการณ์ในอดีตซึงถา้ประโยชน์จากผลิตภณัฑ์ไม่ตรงกบัความคาดหวงั 
ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ยอ่มไม่พอใจ หากประโยชน์จากคุณสมบติัหรือผลิตภณัฑ์ตามตรงกบัความคาด 
หวงัหรือเกินกวา่ทีคาดหวงั ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้จะมีความพึงพอใจ   
                   มาสโลว ์(Maslow, 1970 อา้งถึงใน ณัฏฐ์กฤตา อภิโชติภพนิพิฐ, 2551: 22) ทีกล่าว 
ถึงความตอ้งการและความพึงพอใจของมนุษย์ ซึงเป็นการนาํประสบการณ์ทีได้จากการเป็นนัก 
จิตวทิยา และผูใ้หค้าํปรึกษามาเป็นพืนฐานในการเสนอทฤษฎีแรงจูงใจ (need hierarchy theory) ทีมี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ โดยเนน้ในเรืองลาํดบัขนัความตอ้งการทีมีความเชือวา่  มนุษยมี์
แนวโน้มทีจะมีความตอ้งการอนัใหม่ทีสูงขึน ทีมาจากความตอ้งการมุ่งไปสู่การตอบสนองความ
พอใจ ความตอ้งการพืนฐานของมนุษยส์ามารถแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงันี  

              1.1 ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขนั
พืนฐานเพือความอยูร่อดของมนุษย ์ เป็นสิงจาํเป็นทีสุดสําหรับการดาํรงชีวิต ไดแ้ก่ อาหาร อากาศ 

เครืองนุ่งห่มทีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค ความตอ้งการพกัผอ่น ความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ 

             1.2 ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั (Safety Needs) ความตอ้งการทีอยูร่ะดบัสูง
ขึนเมือความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยั
ก็เขา้มามีบทบาทในพฤติกรรมของมนุษย  ์ มีความปรารถนาทีจะได้รับความคุม้ครอง  เพือให้
ปลอดภยัจากอนัตรายต่าง ๆ ทีเกิดขึนกบัร่างกาย ความเจ็บป่วย และความสูญเสียทางดา้นเศรษฐกิจ 

รวมถึงตอ้งการความมนัคงในหนา้ทีการงาน 
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                1.3 ความตอ้งการสังคม (social needs) เป็นความตอ้งการทีเป็นทงัผูใ้ห้และผูรั้บ
จากสังคม  ถา้ไม่ไดรั้บความพึงพอใจในขนันี จะเกิดความรู้สึกโดดเดียวอา้งวา้ง วา้เหว ่ถูกตดัออก
หรือถูกปฏิเสธจากสังคม ซึงมาสโลวเ์ห็นวา่ สามารถทาํให้เกิดผลต่อเนืองไปถึงการปรับตวัทีไม่ดี
ในสังคมได้ แล้วมนุษยจ์ะเริมมองหาความรักจากผูอื้น ตอ้งการทีจะเป็นจา้ของสิงต่างๆทีตนเอง
ครอบครองอยูต่ลอดไปโดยการแสดงความเป็นเจา้ของ เป็นตน้ 

   1.4 ความตอ้งการยอมรับนบัถือ (esteem needs) เป็นความตอ้งการเกียรติยศ 
ชือเสียง การยอมรับนบัถือจากคนอืน  เนืองจากทุกคนมีเกียรติและศกัดิศรีของความเป็นมนุษยเ์ท่า
เทียมกนั และการยอมรับนบัถือตนเอง เคารพตนเอง อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ การยอมรับนบั
ถือภายในตนเอง เช่น ความตอ้งการสัมฤทธิผล ความตอ้งการมีความสามารถ ความภาคภูมิใจใน
คุณภาพของงานทีทาํ ซึงจะช่วยให้เกิดการยอมรับนบัถือในตนเองมากขึน และการยอมรับนบัถือ
ตนเองภายนอก เช่น  การไดรั้บความสนใจ การมีผูอื้นยอมทาํตาม การไดรั้บการยอมรับจากผูอื้น 
เป็นตน้     
  1.5 ความตอ้งการความสําเร็จสูงสุด (self-actualization needs)  เป็นความตอ้งการ
พฒันาตนเองตามศกัยภาพสูงสุด การไดแ้สดงออกซึงทกัษะและความเป็นเลิศในบางสิงบางอยา่งที
ตนมีและมีอารมณ์ทีแสดงออกถึงบุคลิกภาพทีสมบูรณ์ ซึงเป็นกระบวนการทีไม่มีการสินสุดและ
เป็นความตอ้งการทีแทจ้ริงของตนเอง การลดความตอ้งการภายนอกลง และหันมาตอ้งการสิงที
ตนเองมีและเป็นอยูม่ากขึน ซึงเป็นความตอ้งการขนัสูงสุดของมนุษย ์ แต่ความตอ้งการในขนันีมกั
เกิดขึนไดย้าก เพราะตอ้งผ่านความตอ้งการในขนัอืนๆมาก่อน และตอ้งมีความเขา้ใจในชีวิตเป็น
อยา่งยิง นนัคือ เมือมีความรู้สึกวา่ตนถึงจุดหมายปลายทางสุดทา้ยแลว้ ก็จะมีเป้าหมายต่อไปเรือยๆ
ตามศกัยภาพของตน ความตอ้งการในขนันีไม่อาจสามารถอธิบายไดอ้ยา่งสมบูรณ์เพียงพอเหมือน 
กบัความตอ้งการในขนัอืนๆ เพราะความตอ้งความสําเร็จสูงสุดแห่งตนมีแนวโน้มว่า บุคคลจะมี
ศกัยภาพทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมความสาํเร็จแห่งตนมีเพิมขึนเรือยๆ 

       สรุปความหมายโดยผูว้ิจยั ระดบัความตอ้งการทงั 5 ระดบัของมนุษยต์ามแนว 
ความคิดของมาสโลวน์นั สรุปไดว้่า มนุษยจ์ะมีความพึงพอใจเมือมีความตอ้งการไดรั้บการตอบ 
สนองทีทาํใหเ้กิดความสมดุลทงัดา้นร่างกายและจิตใจ  ความพึงพอใจของมนุษยแ์ต่ละคนจะมีความ
แตกต่างกนัมากนอ้ยไม่เท่ากนั ขึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม ภูมิหลงั กระบวนการเรียนรู้หรือการอบรม
เลียงดูและประสบการณ์ต่างๆทีพวกเขาไดรั้บมา รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคมทีเขา
ดาํรงชีวติอยู ่ 

นภวรรณ คณานุรักษ ์(2554: 239-245) กล่าววา่ ทศันคติและความพึงพอใจในสิงหนึง
เป็นสิงทีสามารถใชแ้ทนกนัได ้เพราะทงัสองคาํนีหมายถึง ผลทีไดจ้ากการทีบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วม
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ในสิงนนั ทศันคติทางดา้นบวกจะแสดงออกมาเป็นสภาพความพึงพอใจในสิงนนัและทศันคติดา้น
ลบจะแสดงให้เห็นถึงภาพทีไม่พึงพอใจในสิงนนั อาจกล่าวไดว้่า ทศันคติและความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกมีความสุข เมือคนเราได้รับผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของความตอ้งการหรือแรงจูงใจ 

ประกอบดว้ยความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกและทศันคติ ซึงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสลบัซบั 
ซ้อนระบบความสัมพนัธ์ของความรู้สึกทงัสามนี เรียกวา่ ความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิด 
ขึนไดก้็ต่อเมือระบบของความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกวา่ความรู้สึกทางลบ 

สรุปความหมายโดยผูว้ิจยั สรุปไดว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือ
ทศันคติในทางทีดีหรือในทางบวก ทีผูค้นมีต่อสิงต่างๆทีผา่นเขา้มาในชีวิต และตอบสนองต่อความ
ตอ้งการทงัทางดา้นร่างกายและจิตใจ ทาํให้ผูค้นสามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุขปราศจาก
ความรู้สึกเป็นทุกข์ มีความสมหวงัและความสบายใจ ซึงความพึงพอใจของแต่ละบุคคลนนัขึนอยู่
กบัความสามารถในการปรับตวัต่อสิงแวดลอ้มต่างๆ เพือให้เกิดความสมดุลระหว่างความตอ้งการ
และการไดรั้บการตอบสนองของบุคคลนนัๆ  

สรุปแนวคิดเกยีวกบัความพงึพอใจ 

       สรุปความหมายโดยผูว้ิจยั จากแนวคิดเกียวกบัความพึงพอใจทีนกัวิชาหลายๆท่านได้
ให้ความหมายไว  ้สําหรับผูว้ิจยัได้สรุปความหมายเพือสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั  กล่าวคือ 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกทีเกียวขอ้งกับอารมณ์  เป็นความรู้สึกทีมีความสัมพนัธ์กับ
ทศันคติของบุคคลและสิงกระตุน้จากปัจจยัภายนอกทีเกียวขอ้งกบับุคคลนันๆเป็นสําคญั โดยมี
องค์ประกอบหลัก ดังนี ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกนึกคิดในเชิงบวก  ทีมาจากการรับรู้
องค์ประกอบทางดา้นพฤติกรรมทีบุคคลตอบสนองเรืองราวต่างๆทีตนเองรับรู้ และองค์ประกอบ
เหล่านนัจะมีความสัมพนัธ์กนักบัทศันคติความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคล ซึงไม่จาํเป็นตอ้งอธิบาย
เชิงเหตุผลเสมอไป 

ดงันนั ผูว้ิจยัจึงนาํแนวคิดดงักล่าว มาประยุกต์ใช้ในการสร้างเป็นกรอบแนวความคิด
ของการวิจยั กล่าวคือ ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค หมายถึง 
การทีผูบ้ริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจแฟชันแล้วพบว่าให้ผลตามทีคาดหวงัไว  ้หรือเกินที
คาดหวงัไว ้โดยสิงทีผูบ้ริโภคนาํมาประเมิน คือ กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจเสือผา้แฟชนั ซึงจะ
กล่าวต่อไป 
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แนวคิดเกยีวกบักลยุทธ์ทางการตลาดเสือผ้าแฟชัน  

1. ตลาดเสือผ้าแฟชันในประเทศไทย 
              ตลาดเสือผา้ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ตลาดเสือผา้อินเตอร์      
แบรนด ์และตลาดเสือผา้โลคลัแบรนด ์(พรสนอง วงคสิ์งห์ทอง, 2550: 9) 

              1.1 ตลาดเสือผา้อินเตอร์แบรนด ์ปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการทีนาํเขา้สินคา้แฟชนัหลาก 
หลายโดยมีแหล่งนาํเขา้และจดัจาํหน่ายทีสําคญั 3 แหล่ง คือ ประเทศฮ่องกง ประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศยุโรป สําหรับอินเตอร์แบรนด์ของประเทศยุโรปนนั เป็นแบรนด์ทีรู้จกัและนิยมกนั
อยา่งแพร่หลายในประเทศไทยอยูแ่ลว้ เช่น COACH  PRADA CHANEL เป็นตน้ ผูป้ระกอบการใน
ไทยได้มีการนาํเขา้และจดัจาํหน่ายเกือบครบทุกยีห้อ ซึงโดยมากจะมีแหล่งผลิตมาจากประเทศ
ฝรังเศสและประเทศอิตาลี จึงมีราคาสินคา้แฟชนัค่อนขา้งสูง และมีกลุ่มลูกคา้ทีจาํกดั  

       ส่วนอินเตอร์แบรนด์ทีมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้รับความนิยมจาก
ผูบ้ริโภคในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น  เช่น  MNG 21FOREVER H&M AMERICAN 

EAGLE เป็นเสือผา้แฟชนัทีมีสไตล์และสวมใส่ง่าย จึงเป็นทีนิยมของผูบ้ริโภคในกลุ่มวยัรุ่นไทย 

สาํหรับอินเตอร์แบรนดที์มาจากประเทศฮ่องกง ในปัจจุบนันี เริมเป็นทียอมรับของผูบ้ริโภคมากขึน 
เพราะเป็นเสือผา้จากแฟชันทีมีดีไซน์คล้ายกบัประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา ประกอบกบัมี
คุณสมบติัของเนือผา้ฝีมือในการตดัเยบ็ทีประณีต และราคาไม่สูงจนเกินไป  เช่น GIORDANO 

ZARA BOSSI เป็นตน้ จึงส่งผลให้เสือผา้แฟชนัจากประเทศฮ่องกงเป็นทีนิยมกนัอย่างมากใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะจากลุ่มผูบ้ริโภคระดบักลาง กลุ่มวยัรุ่นและวยัทีเริมทาํงาน 

   1.2 ตลาดเสือผา้โลคลัแบรนด์ หรือตลาดเสือผา้แฟชนัทีผลิตในประเทศไทย และ
ยงัคงเป็นตลาดใหญ่ของตลาดเสือผา้แฟชนัสาํเร็จรูป โดยแบ่งตลาดนีไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 
         ตลาดดีไซเนอร์แบรนด์ (Designer Brand) เป็นตลาดแฟชนัทีมีขนาดไม่ใหญ่ 
เพราะจะเป็นการผลิตรูปแบบละไม่มาก แต่จะมีราคาแต่ละแบบค่อนขา้งสูง เช่น FLYNOW 

GREYHOUND ISSUE เป็นตน้ 

           ตลาดแมสโปรดกัส์ (Mass Product) ตลาดนีเป็นตลาดทีใหญ่ทีสุดของเสือผา้
แฟชัน เพราะจะมีการผลิตครังละจาํนวนมาก ทาํให้ราคาแต่ละแบบไม่สูง และมีดีไซน์ทีได้
มาตราฐานและการผลิตทีมีคุณภาพ เสือผา้แฟชนัในตลาดนีจึงเป็นทีนิยมของผูบ้ริโภคโดยทวัไป  

อีกทงัผูผ้ลิตยงัสามารถสร้างแบรนด์ใหม่ไดโ้ดยอาศยักลยุทธ์ทางดา้นการตลาดมาใชใ้นการดาํเนิน
ธุรกิจ  
 
    



25  
2. กลยุทธ์การตลาดสินค้าแฟชัน      
     การตลาดสินคา้แฟชนั เป็นกระบวนการของการพฒันาผลิตภณัฑ์ การส่งเสริมการ 

ตลาดและการจดัจาํหน่ายสินคา้ เพือตอบสนองความตอ้งการและความจาํเป็นของผูบ้ริโภคทีนิยม
สินคา้ในช่วงระยะเวลาหนึงๆ ธุรกิจแฟชนัตอ้งนาํเสนอสินคา้ดว้ยวิธีการทีทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
ตอ้งการซือโดยการนาํเสนอสินคา้ในช่วงเวลาและในระดบัราคาทีเหมาะสม เพือการขายสินค้า
แฟชนัไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายไดอ้ยา่งประสบผลสาํเร็จ   
              ฤดี หลิมไพโรจน์ (2555: 18-27) กล่าววา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจแฟชนัตอ้งนาํส่วน
ประสมการตลาดไปประยกุตใ์ช ้ซึงประกอบดว้ย กลยทุธ์การตลาดพืนฐาน  ประการ หรือทีเรียกวา่ 
4Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํ หน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซึงส่วนประสมการ 
ตลาด คือ การนาํส่วนประกอบพืนฐานของการ ตลาดมารวมกนั เพือตอบสนองความตอ้งการและ
ความจาํเป็นของผูบ้ริโภค ในช่วงเวลาทีแตกต่างกนั ซึงเป็นส่วนผสมทีช่วยสร้างความพึงพอใจให ้
กบัตลาดทีไดถู้กกาํหนดไวแ้ลว้ เพือใหธุ้รกิจสินคา้เแฟชนัต่างๆ ประสบความสําเร็จสูงสุด หลกัการ
พืนฐานการตลาดสินคา้แฟชนั ประกอบดว้ยปัจจยัหลกั ดงันี  
   2.1 ผลติภัณฑ์ (Product) 
          ผลิตภณัฑ์แฟชนั เป็นส่วนทีเกียวขอ้งกบัรูปแบบและการออกแบบเป็นสําคญั 
ธุรกิจต้องตระหนักถึงตลาดเป้าหมาย เนืองจากผูบ้ริโภคแสวงหาสินค้าแฟชันใหม่ๆอยู่เสมอ 
ในขณะทีนกัออก แบบกาํลงัคิดหาไอเดียสําหรับเสือผา้เครืองแต่งกายรุ่นใหม่ๆหรือรูปแบบใหม่ๆ 
การใชเ้นือผา้แบบใหม่ มีสีสันแบบใหม่ และตามรอยกระแสแฟชนัใหม่ๆตามฤดูกาล มาเพิมคุณค่า
ในการผลิตและกระบวน การผลิตเสือผา้เครืองแต่งกายทงัระบบ ทีสามารถเปลียนแปลงจากไอเดีย
สร้างสรรคอ์ยา่งหนึงไปเป็นเสือผา้เครืองแต่งกายแฟชนัจริงทีผลิตเสร็จแลว้ การหาวิธีการใหม่ๆที
จะใช้สินคา้ทีมีอยู่หรือสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์สินคา้แฟชนัใหม่ทีสร้างความสนใจให้ผูบ้ริโภค และ
สามารถพฒันาผลิตภณัฑใ์หต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งต่อเนือง ไดแ้ก่   

        รูปแบบ (Style) รูปแบบ คือ รูปทรงหรือแบบอนัเฉพาะเจาะจงของเสือผา้
เครืองแต่งกาย เช่น กระโปรงสัน หรือกางเกงผา้ยืด ซึงมีลกัษณะทีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์หรือ
รูปแบบของเสือผา้ทีเป็นส่วนผสมของวฒันธรรมตะวนัตกกบัตะวนัออกก็ได ้รูปแบบสามารถกลาย 
เป็นแฟชนัไดถ้า้เป็นทีนิยมชืนชอบในวงกวา้ง และยงัคงมีความเป็นแฟชนัไปเรือยๆตราบใดทียงัคง
ไดรั้บการยอมรับอยูใ่นขณะนนั 

        การออกแบบ (Design) การออกแบบ เป็นดา้นหนึงของรูปแบบทีแสดงความ
เป็นเอกลกัษณ์ การออกแบบประกอบดว้ยประกอบทีสําคญั  อย่าง ไดแ้ก่ สี ลายเส้น รูปทรงและ
เนือผา้ การออกแบบเป็นส่วนสาํคญัของการพฒันาวงการแฟชนั เพราะคือการกาํหนดรูปลกัษณ์ภาย 
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นอกของผลิตภณัฑสิ์นคา้ทีผลิตเสร็จเรียบร้อยแลว้วา่มีลกัษณะเป็นอยา่งไร และช่วยให้นกัออกแบบ
สามารถสร้างสรรคสิ์นคา้แฟชนัใหม่ๆทีผูบ้ริโภคจะยอมรับและตดัสินใจซือได ้    

          สี (Color) เป็นส่วนประกอบทีสําคญัของการออกแบบ ผูบ้ริโภคอาจเลือกซือ
เสือผา้แฟชนัโดยพิจารณาทีสีเป็นหลกั สีของเสือผา้จะมี  มิติ ไดแ้ก่ คุณภาพของสีทีใช ้ความมืด
ความสว่างของสี และความสดใสหรือความทึบของสี การเลือกใชที้แตกต่างกนัไปตามแฟชนัใน  
แต่ละฤดูกาลจะทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึกถึงความสดใหม่ การเลือก และบ่งบอกถึงอารมณ์ของสินคา้
แฟชนัในรุ่นนนัๆ    

          ลายเส้น (Line) ลายเส้นเป็นองค์ประกอบหนึงของการออกแบบ ทีเป็นตวั 
กาํหนดทิศทางการเคลือนไหวทางสายตาของผูพ้บเห็น ความนิยมของลายเส้นทีเป็นโครงสร้างหลกั
ของเสือผา้ และการประดบัตกแต่งเสือผา้ สามารถเปลียนแปลงไปตามความนิยมของกระแสแฟชนั 

     โครงร่าง (Shape) โครงร่างเป็นรูปทรงโดยรวมของเสือผา้ เป็นส่วนสําคญัของ
การออกแบบทีอยูใ่นจิตใจของนกัออกแบบเสือผา้  ผูผ้ลิตและผูข้ายเป็นอยา่งมาก ซึงรูปทรงเป็นมิติ
ที ของเสือผา้เครืองแต่งกาย ไดแ้ก่ ทรงตรง ทรงกระดิง และทรงเขา้รูป สามารถเปลียนแปลงไป
ตามความนิยมแฟชนัของผูบ้ริโภค  
    เนือผา้ (Texture) เนือผา้เป็นตวับ่งบอกถึงพืนผิวของวสัดุทีใช้ตดัเย็บ เป็นตวั
แสดงอารมณ์และภาพลกัษณ์ของเสือผา้แฟชนั และมีอิทธิพลต่อรูปร่างของผูส้วมใส่ อาจทาํให้ดูตวั 
หนาขึนหรือบางลงก็ได้ ธุรกิจต้องสํารวจตลาดผา้เพือหากระแสแฟชันเนือผา้ใหม่ๆซึงมีหลาย
ลกัษณะ ไดแ้ก่ เรียบ หยาบ ดา้น ละเอียด มนัวาว โปร่ง มีขนหรือลีบแบน ซึงเนือผา้แต่ละชนิดจะมี
คุณสมบติัทีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ความแข็งแรง การดูดซับความชืน ความอบอุ่น การยืดหดตวัเพือ
ธุรกิจสามารถผลิตสินคา้แฟชนัใหผู้บ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   2.2 ราคา (Price) 
     ราคาของสินคา้แฟชนั เป็นสิงทีผูบ้ริโภคตอ้งการความมนัใจเกียวกบัคุณภาพและ

คุณค่าของผลิตภณัฑ์แฟชัน ธุรกิจแฟชันจะพิจารณาเรืองการตงัราคา รูปแบบสินคา้ และลูกค้า
เป้าหมายอยา่งรอบคอบ การตงัราคาสินคา้แฟชนัเริมตน้ตงัแต่วตัถุดิบ ซึงราคาจะสูงหรือตาํนนัขึน 
อยูก่บัคุณภาพและโครงสร้างของเนือผา้ ความซับซ้อนของรูปแบบเสือผา้ และความมีชือเสียงของ
นกัออกแบบแฟชนั ซึงเป็นราคาทีผูบ้ริโภคยอมจ่ายเพือซือสินคา้นนั  ปัจจยัหลกัทีจะทาํให้บรรลุ
เป้าหมายนีได้ คือ การตงัราคาสินค้าแฟชันอย่างถูกตอ้งและ แม้ว่าความชอบของผูบ้ริโภคจะมี
บทบาทสาํคญัต่อการตงัราคา  แต่ธุรกิจควรคาํนึงถึงเรืองผลกาํไรดว้ย 
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      2.3 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

                     เมือผลิตภณัฑ์สินคา้แฟชันใหม่หรือสินคา้เดิมถูกพฒันาขึนมา นักการตลาด
สินคา้แฟชนัตอ้งทาํการส่งเสริมการตลาดสินคา้ดงักล่าว เพือสร้างยอดขายให้กบัสินคา้ตวันนั ซึง
การส่งเสริมการตลาดคือ เทคนิคการติดต่อสือสารทีธุรกิจหนึงใช้ เช่น การโฆษณาและวิธีการ
ส่งเสริมการตลาดรูปแบบอืนๆ เพือใหข้อ้มูลแก่ผูบ้ริโภคเกียวกบัคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ และการ
ชักชวนให้ผูบ้ริโภคสนใจซือสินคา้แฟชันตวันัน องค์ประกอบแต่ละส่วนจะมีบทบาทสําคญัต่อ
ธุรกิจและสินคา้แฟชนัอย่างมาก ไดแ้ก่ การส่งเสริมการขาย การโฆษณา และการประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่  
        2.3.1 การส่งเสริมการขาย (Sals Promotion) ธุรกิจจะใชก้ารส่งเสริมการขาย
สินคา้แฟชนัสําหรับผูบ้ริโภค เพือยาํเตือนเกียวกบัสินคา้แฟชนัทีธุรกิจนาํเสนอผ่านกิจกรรมต่างๆ 
เช่น งานแฟชนัโชว ์การประกวดแข่งขนั การลดราคา การแจกของทีระลึก การแจกสินคา้ตวัอย่าง 
คูปอง และการแจง้ขอ้มูลข่าวสารทางอีเมลล ์

         2.3.2 การโฆษณา (Advertising) การโฆษณาสินคา้แฟชนัเป็นองค์ประกอบ
หนึงของการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาคือการส่งขอ้มูลข่าวสารโดยมีค่าใช้จ่ายเพือส่งขอ้มูล
เกียวกบัสินคา้แฟชนั หรือไอเดียเกียวกบัแฟชนัใหม่ๆ และสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆทีเกียวกบัการ
ขายสินคา้แฟชนั เพือเป็นการบอกแจง้ ยาํเตือน หรือโนม้นา้วใจผูบ้ริโภค ซึงธุรกิจแฟชนันิยมใชใ้น
การโฆษณาเสือผา้แฟชนัแบบใหม่ล่าสุดผ่านทางสือประเภทต่างๆ ทีทาํหนา้ทีส่งขอ้มูลข่าวสารให้
ผูบ้ริโภครับทราบ ดงันี 

                    สือสิงพิมพ ์(Print Media) ไดแ้ก่ นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์โบรชวัร์ แคตตา 
ล็อตสินคา้ทีส่งมาทางไปรษณีย ์ป้ายบิลบอรด ์สือโฆษณาเคลือนที โปสเตอร์ 

       สือกระจายภาพและเสียง (Broadcast Media) ไดแ้ก่ โทรทศัน์และวิทย ุ
ธุรกิจสามารถเลือกลงโฆษณาตามรายการต่างๆ ทีมีกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายชมอยู ่
     สือออนไลน์ (Online Media) การโฆษณารูปแบบต่างๆบนอินเตอร์เนต 
โฆษณาแบบป็อปอพั และแบนเนอร์ คือรูปแบบหลกัๆของการโฆษณาบนสือออนไลน์ การโฆษณา
ทางอีเมลลไ์ปยงัผูบ้ริโภค ธุรกิจแฟชนัสามารถทาํเวบ็ไซตข์องตวัเองขึนมา เพือโปรโมทสินคา้และ
บริการของตวัเอง หรืออาจจะลงโฆษณาในเวบ็ของธุรกิจอืนๆ หรือบนหนา้แรกของเวบ็ไซตข์องผู ้
ใหบ้ริการทางอินเตอร์เนต เช่น Google หรือ Yahoo 

      สือเฉพาะ (Specialty Media) ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ทีจดัทาํขึนเป็นพิเศษ 
ปฏิทิน กระเป๋าหรือของทีระลึก ซึงจะมีชือธุรกิจ ตราสินคา้ ทีอยู ่หรือขอ้ความต่างๆปรากฏอยู่บน
ผลิตภณัฑน์นัๆ ธุรกิจมกัจะนาํไปแจกใหก้บัลูกคา้หรือผูบ้ริโภคโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย   
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        2.3.3 การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ (Public Relations and Publicity) การ         
ประชาสัมพนัธ์เป็นเทคนิคการส่งเสริมการตลาดทีใช้การติดต่อสือสารรูปแบบต่างๆ เพือสร้าง
ภาพลกัษณ์ทีดีใหก้บัองคก์ร ภาพลกัษณ์และค่านิยมทีสร้างขึนดว้ยการประชาสัมพนัธ์เป็นสิงทีมีค่า
มากเพราะองคก์รจาํเป็นตอ้งสร้างยอดขายไปพร้อมๆกบัสร้างภาพลกัษณ์ทีดีในเวลาเดียวกนัโดยไม่
มีค่าใชจ่้ายใดๆ เพือสือสารขอ้มูลต่างๆเกียวกบัสินคา้และกิจกรรมของธุรกิจ กิจกรรมนีมีตงัแต่การ
แจง้ข่าวเกียวกบัสินคา้แฟชนัใหม่ล่าสุดจากดีไซน์เนอร์ ไปจนถึงการประกาศเปิดสาขาใหม่ของร้าน
ขายเสือผา้แฟชัน ผูเ้ชียวชาญในวงการแฟชันจะใช้การเผยแพร่เป็นวิธีการบอกข่าวสารให้กับ
สาธารณชน   

2.4 ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 
                ช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้แฟชนั หรือทาํเลทีตงัของร้านคา้ จะเป็นปัจจยัสําคญั
มากในการกระจายสินคา้ไปถึงมือของผูบ้ริโภค ซึงธุรกิจแฟชนัมีหน้าทีสร้างสรรคสิ์นคา้แฟชนัที
ลูกคา้ตอ้งการให้มีวางขายอยูใ่นร้านให้ได ้และสามารถทาํนายไดว้า่อะไรคือสิงทีผูบ้ริโภคตอ้งการ
ไดล่้วงหน้าอย่างน้อย  เดือนถึง  ปีก่อนทีสินคา้แฟชนัจะถูกส่งมาถึงร้านคา้ ผูบ้ริโภคจะจบัตาดู
สินคา้ทีขายอย่างสมาํเสมอ พร้อมทงัสังเกตสไตล์หรือกระแสแฟชนัใหม่ล่าสุดในวงการแฟชนัที
ปรากฏในนิตยสารต่างๆจากทางร้านคา้ การจดัแต่งร้านคา้จึงเป็นสิงสาํคญัในการบูรณาการภาพรวม
ของร้านทงัหมด ทุกสิงทุกอย่างทีจบัตอ้งได้ภายในร้านคา้จะเป็นตวัแสดงภาพลกัษณ์ของสินคา้
แฟชนัทงัหมด ไดแ้ก่ 
   หนา้ร้าน (Storefront) หนา้ร้านหรือภายนอกร้าน เป็นตวัสร้างความประทบัใจแรก
พบให้กับผูบ้ริโภค ซึงสามารถใช้บริเวณหน้าร้านหรือภายนอกร้านให้เป็นประโยชน์ได้โดยใช้
อุปกรณ์หรือเครืองมือจาํพวก ป้าย (Signs) ป้ายตวัอกัษรวิง (Marquees) ทางเขา้ร้าน (Entrance) และ
หนา้ต่างแสดงสินคา้ (Window Displays)      

    ผงัร้าน (Store Layout) ผงัร้านคือการจดัระเบียบพืนทีภายในร้านเพือส่งเสริมยอด 
ขายของสินคา้แฟชนั ผูบ้ริโภคควรจะสามารถเดินชมสินคา้ภายในร้านไดอ้ยา่งทวัถึงทุกซอกทุกมุม 
และสามารถมองเห็นสินคา้ไดง่้าย  
    ภายในร้าน (Store Interior) มีเทคนิคการจดัแต่งร้านหลายวิธีทีใชภ้ายในร้าน เช่น 
การจดัแสง การใชสี้ และการใชอุ้ปกรณ์ตกแต่งร้านพวกเคา้น์เตอร์ ชนัวางสินคา้ หิง โซฟา เป็นตน้ 
    จุดแสดงสินคา้ภายในร้าน (Interior Displays) เป็นส่วนสําคญัมากของบรรยากาศ
ภายในร้าน ทางร้านขายเสือผา้แฟชันสามารถสร้างความน่าสนใจจากภายในร้านได้ด้วยการใช้
เทคนิคต่างๆ เช่น การออกแบบพืนทีภายในร้าน การใช้อุปกรณ์ตกแต่งร้าน การตกแต่งพืนและฝา
ผนงั ป้ายสัญลกัษณ์ต่างๆภายในร้าน และหุ่นสาํหรับแสดงแบบเสือผา้ 
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    สรุปความหมายโดยผูว้จิยั กลยทุธ์ทางการตลาดสินคา้แฟชนั หมายถึง กระบวน การ

วางแผนทางการตลาดเสือผา้แฟชนัทีธุรกิจนาํเสนอเพือสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคจนเกิด
การยอมรับในผลิตภณัฑ์สินคา้แฟชันใหม่ ทีสร้างสรรค์ขึนจากแฟชนัทีเปลียนแปลงตามฤดูกาล 
เพือใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก ขนัตอนและการตดัสินใจในการพฒันากลยุทธ์ทางการ 
ตลาดเสือผา้แฟชัน ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ริโภคจนเกิดการยอมรับใน
ผลิตภณัฑ์สินคา้แฟชนัทีธุรกิจนาํเสนอมากทีสุด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา  การส่งเสริมการตลาดและ
ช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้แฟชนั 

3. ระดับของสินค้าแฟชัน 
              พรสนอง วงคสิ์งห์ทอง (2550: 35) ไดอ้ธิบายถึงระดบัของแฟชนัเสือผา้ แบ่งออก 
เป็น 4 กลุ่ม คือ 

              3.1 Upper moderated หรือ Houte couture ไดแ้ก่ เสือผา้ราคาแพงมาก ตดัเยบ็ตวั
เดียวใชว้สัดุดี ฝีมือประณีต แบบเสือหรูหรา การออกแบบตดัเยบ็จากนกัออกแบบแฟชนัทีมีชือเสียง 

เป็นแบบเสือชนัสูงทีออกแบบมาสาํหรับเดินแฟชนัโชว ์หรือออกแบบตดัเยบ็ให้กบัผูมี้ชือเสียง และ
ผูที้มีรายไดสู้ง 

             3.2 Moderated ไดแ้ก่ เสือผา้ทีมีราคาค่อนขา้งแพง ออกแบบตดัเยบ็จากห้องเสือทีมี
ชือ เช่น ชุดราตรี สูท และชุดลาํลอง เป็นตน้ 

             3.3 Budget ไดแ้ก่ เสือผา้สําเร็จรูปทีขายตามห้างสรรพสินคา้ทวัไป ราคาสินคา้    
ปานกลาง เป็นเสือผา้ทีผูมี้รายไดป้านกลางสามารถเลือกซือได ้

             3.4 Lower budget ไดแ้ก่ เสือผา้ตลาดล่าง ราคาถูก ตดัเยบ็จากวสัดุและฝีมือไม่ดีนกั 

เป็นเสือผา้สาํหรับกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย มกัขายตามตลาดนดัหรือการเปิดทา้ยรถขาย 

         จากระดบัของเสือผา้แฟชนักลุ่ม Upper moderated หรือ Houte couture จะเป็น
กลุ่มทีมีการเปลียนแปลง และเป็นกลุ่มของผูน้าํแฟชนัเสือผา้  เพราะในกลุ่มนีนกัออกแบบจะเปิดตวั
ผลงานการออกแบบเสือ ดว้ยการให้นางแบบสวมใส่ในงานแฟชนัโชว ์ และหากเสือผา้ทีเดินแบบ
เป็นทียอมรับของผูช้ม เสือแฟชันเหล่านัน ก็จะเป็นต้นแบบทีจะนาํมาผลิตและขายให้กับกลุ่ม 

Moderated, Budget และ Lower budget ต่อไป 

4. วฏัจักรและความผนัแปรของแฟชัน
              ผูบ้ริโภค เป็นผูที้กาํหนดสินคา้แฟชนัทีถูกผลิตขึนมา  ซึงความตอ้งการของสินคา้
แฟชนัสามารถเปลียนแปลงได ้และผูผ้ลิตสินคา้แฟชนัตอ้งสามารถตอบสนองต่อการเปลียนแปลง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคทีมีอยู่ตลอดเวลาไดดี้ ซึงเป็นกระบวนการทีต่อเนืองของความตอ้งการ



30  
และความพึงพอใจของลูกคา้ทีมีต่อผลิตภณัฑ์ และการยอมรับสินคา้แฟชนัทีถูกนาํเสนอขึนมาใน
ทีสุด และนีคือความเคลือนไหวการเปลียนแปลงของแฟชนั  
             ฤดี หลิมไพโรจน์ (2555: 62-63) กล่าววา่ แฟชนั คือ สไตล์ทีเป็นทีนิยมในช่วงเวลา
หนึงวฏัจกัรแฟชันก็คือ ช่วงเวลาหรือช่วงอายุทีแฟชันนันยงัคงมีอยู่  ตงัแต่ระยะเริมตน้ไปจนถึง
ระยะลา้สมยั สินคา้แฟชนัเคลือนทีจากระยะหนึงไปสู่ระยะหนึงภายในวฏัจกัรของมนั ไม่เพียงแค่
สไตล์หรือรูปแบบเท่านนัทีมีวฏัจกัรของมนัเอง แต่รวมไปถึงลกัษณะพิเศษอืนๆ เช่น สี เนือผา้     
เส้นใยก็มีวฏัจกัรของมนัเองเช่นกนั ซึงในแต่ระยะของวฏัจกัรแฟชัน จะแสดงถึงระดบัของการ
ยอมรับสินคา้แฟชัน ตงัแต่สินคา้นันยงัไม่เป็นทียอมรับกนัมาก ไปจนถึงการเป็นทียอมรับอย่าง
กวา้งขวาง ซึงแบ่งออกเป็น 5 ระยะ ไดแ้ก่  

     . ช่วงแนะนาํสินคา้แฟชนั (Introduction) 

            . ช่วงยอดขายเพิมขึน (Rise) 

            . ช่วงความนิยมสูงสุด (Peak) 

            . ช่วงยอดขายลดลง (Decline) 

              . ช่วงลูกคา้ปฏิเสธ (Rejection) 

                   4.1 ช่วงแนะนําสินค้าแฟชัน (Introduction) เกิดขึนในช่วงสินค้าแฟชันถูก
แนะนาํในช่วงสัปดาห์แฟชนัโชว ์มีการแนะนาํสไตล์รูปแบบของเสือผา้ การใชสี้ หรือเนือผา้แบบ
ใหม่ๆเป็นครังแรก มีนอ้ยคนทีรู้จกัและยอมรับสไตลข์องสินคา้แฟชนัแบบนี และผูน้าํแฟชนัจะสวม
ใส่เสือผา้ในสไตล์ทีอยู่ในช่วงระยะเริมต้น ทีมีราคาสูงและมีปริมาณการผลิตไม่มาก ซึงนัก
ออกแบบจะทาํการออกแบบเสือผา้ใหม่ๆ และผสมผสานความสัมพนัธ์ของเส้น รูปทรง สี เนือผา้
และรายละเอียดของการตกแต่งเขา้ดว้ยกนัจนเป็นแฟชนัรูปแบบใหม่  
       4.2 ช่วงยอดขายเพิมขึน (Rise) ผูผ้ลิตหลายรายทีชอบลอกเลียนแบบของเสือผา้
แฟชนัแบบใหม่ๆก็จะนาํสไตล์ของเสือผา้แฟชนัทีกาํลงัเป็นทีนิยม มาผลิตใหม่โดยใช้ตน้ทุนทีตาํ
กวา่ ใชเ้นือผา้ทีราคาถูกกวา่หรือลดรายละเอียดลง ในระยะนีเป็นช่วงขาขึนระยะแรก แฟชนัไดรั้บ
การยอมรับมากขึนเพราะผูบ้ริโภคสามารถหาซือสินคา้ได ้เป็นช่วงทีตลาดแฟชนัมีความตืนเตน้มาก
ทีสุด ผูผ้ลิตกาํลงัตืนเตน้กบัสินคา้ใหม่ และผูบ้ริโภคก็ยินดีซือสินคา้นนัมากขึน การผลิตทีมีปริมาณ
มากขึนทาํใหร้าคาของสินคา้ลดลง และปริมาณของยอดขายก็เพิมมากขึน  
        4.3 ช่วงความนิยมสูงสุด (Peak) ระยะนีเป็นระยะทีขาขึนสูงสุด สินคา้แฟชัน
ไดรั้บความนิยมและการยอมรับถึงขนัสูงทีสุดในช่วงเวลานี สินคา้จะมีการผลิตและการขายเป็น
จาํนวนมาก ราคาสินคา้ในช่วงนีไม่จาํเป็นตอ้งตาํทีสุดเพราะมีสินคา้แฟชนัรูปแบบอืนๆถูกนาํเสนอ
มากมาย ราคาจึงมีความแตกต่างกนัหลายระดบัในระยะนี ความนิยมของสินคา้แฟชันจะเป็นตวั
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ตดัสินว่า สินค้านันจะมีอายุยาวนานแค่ไหน รูปแบบของสินค้าแฟชันจะมีรูปแบบทีร่วมสมัย 
บางครังอาจมีการเปลียนแปลงเล็กนอ้ย เช่น การปรับรูปแบบหรือเพิมรายละเอียดให้ทนัสมยั การใช้
สีสันหรือเนือผา้ทีแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม และเป็นช่วงทีมีการผลิตจาํนวนมากตามความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค 

          4.4 ช่วงยอดขายลดลง (Decline) ผูบ้ริโภคเริมรู้สึกเบือกบัรูปแบบแฟชนัเดิมๆ
และกาํลงัมองหาแฟชนัแบบใหม่ๆ ในระยะนีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการลดลง สินคา้แฟชนัทีเคยนิยม
ก็เริมถึงจุดอิมตวั หรือสินคา้ประเภทนนัเริมลน้ตลาด ถา้ผูบ้ริโภคยงัคงตอ้งการซือสินคา้นนัอยู่จะ
สามารถหาซือไดใ้นราคาทีตาํลง ร้านเสือผา้แฟชันจะทาํการลดราคาลงเพือเป็นการเตรียมตวัเปิด
พืนทีรอรับสินคา้แฟชนัแบบใหม่ๆทีกาํลงัจะมาถึง  
          4.5 ช่วงลูกคา้ปฏิเสธ (Rejection) ระยะนีถือวา่เป็นจุดสินสุดของสินคา้แฟชนั
รูปแบบนนัๆ ผูบ้ริโภคไม่สนใจสินคา้แฟชนัแบบนนัอีกต่อไป และมองหาสินคา้แฟชนัแบบใหม่ๆ
มาทดแทน ราคาของสินคา้แฟชนัในระยะนีจะมีราคาถูกมาก เพราะเป็นช่วงสุดทา้ยของสินคา้แฟชนั
ทีอยู่ในระยะล้าสมยั รูปแบบของแฟชันทีผูบ้ริโภคไม่ปฏิเสธและยงัคงมีให้เห็นอยู่ตลอดเวลา 
เรียกวา่ แบบคลาสสิค (Classics style) เช่น สูท แจค๊เกต และโปโลเชิต เป็นตน้  
    สรุปความหมายโดยผูว้ิจยั ความผนัแปรของแฟชนั เกิดจากนกัออกแบบแฟชัน
และผูป้ระกอบการธุรกิจ ทีทาํหนา้ทีออกแบบและผลิตสินคา้แฟชนั ตามการเปลียนแปลงของสภาพ
สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ซึงแฟชนัจะมีความเคลือนไหวและมีการหมุนเวียนเปลียนไปตาม
ฤดูกาล ตามช่วงเวลาและตามสมยันิยม เริมตงัแต่ช่วงแนะนาํสินคา้แฟชนัใหม่ ตลอดจนไปถึงช่วงที
ลูกคา้ปฏิเสธการซือสินคา้แฟชนั ทาํให้ความผนัแปรของแฟชนัทีเกิดขึนมีการเปลียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ดงันัน นกัออกแบบแฟชันและผูป้ระกอบการธุรกิจแฟชนั ควรคาํนวณทิศทางและการ
หมุนเวยีน ความรวดเร็วของความผนัแปรแฟชนัต่างๆไวล่้วงหนา้ดว้ย 

    สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543: 91-92) กล่าวถึงขนัตอนของวงจรแฟชนัวา่ สามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 7  ขนัตอนหลกั ดงันี  

   1. การมีความคิดริเริม (Creation) เป็นขนัเริมตน้ของวงจรแฟชนั คือ การมีแนว 
ความคิดสร้างสรรคคิ์ดสิงใหม่ๆ พยายามสรรหาสิงใหม่ขึนมา เช่น พวกดีไซน์เนอร์เริมคิดรูปแบบ
เสือผา้ใหม่ๆ 

    2. การแสดงออก (Showing) เป็นการนาํความคิดริเริมทีตนเองทีตนเองมีออกมา
เผยแพร่ใหบุ้คคลอืนไดรั้บรู้ 
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    3. การยอมรับ (Adoption) เมือผูบ้ริโภคกลุ่มหนึงไดม้องเห็น ไดเ้ขา้ใจในสินคา้ที
นาํเสนอจะมีปฏิกิริยาทีจะยอมรับในตวัสินคา้นนัหรือไม่ ถา้หากผูบ้ริโภคกลุ่มยอ่ยนีไม่ยอมรับก็จะ
ไม่เป็นแฟชนั 

    4. การปรับปรุงการดดัแปลงให้เหมาะสมกบัแต่ละบุคคล (Adaptation) เมือสินคา้
ตวันนัเป็นทียอมรับแลว้ จะมีการพยายามดดัแปลงปรับปรุงให้เหมาะสมกบัแต่ละบุคคล โดยการ
ดดัแปลงในรูปแบบของการใชสิ้นคา้หรือดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัสภาพของตนเอง 

    5. เป็นทียอมรับอยา่งแพร่หลาย (Popularization) ถือไดว้า่เป็นขนัเจริญสูงสุดของ
แฟชนั และเป็นช่วงทีมีความตอ้งการจากผูบ้ริโภคสูงสุด 

    6. การผลิตออกขายเป็นจาํนวนมาก (Mass Production) เมือสินคา้นนัเป็นทียอมรับ
ของผูบ้ริโภค ผูผ้ลิตหลายๆรายจะผลิตสินคา้ออกจาํหน่าย เมือมีความตอ้งการมากจะผลิตสินคา้ออก
มาครังละปริมาณมากๆ ซึงจะทาํใหต้น้ทุนต่อหน่วยของสินคา้ลดตาํลง และขายไดก้บักลุ่มผูบ้ริโภค
ทีมีรายไดต้าํลงมาอีกกลุ่มหนึงได ้

    7. ช่วงสินคา้เสือมความนิยม (Abandonment) เป็นช่วงทีผูบ้ริโภคเสือมความนิยม
ในสินคา้นนั และสินคา้นนัจะกลายเป็นแฟชนัเก่าๆ เพราะมีแฟชนัใหม่ๆ เขา้มาแทนที 

5. อทิธิพลต่อความผนัแปรของแฟชัน 
            ศรีกาญจนา พลอาสา (2546: 179) กล่าววา่ อิทธิพลทีมีต่อความผนัแปรของแฟชนั

ประกอบดว้ยปัจจยัหลกั ดงันี  

            5.1 ประชากร จาํนวนประชากรและความเจริญเติบโตของประชากร มีความสําคญั
ต่อความตอ้งการแฟชัน ในขณะทีอตัราการเพิมของพลเมืองมีอิทธิพลต่อตลาดแฟชนัในอนาคต 
องคป์ระ กอบของประชากรทีสาํคญัอีกประการหนึงคือ อายุ และแผนการในอนาคต ซึงจะชีให้เห็น
ถึงความตอ้งการและแนวโนม้ของแฟชนัในอนาคต 

              5.2 เศรษฐกิจ การทีประชากรเพิมขึนหากไม่มีการแข่งขนัการทาํงาน ก็จะไม่เกิด
ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีซึงมีผลต่อการพฒันาดา้นเศรษฐกิจทีเพิมอยา่งรวดเร็ว ทาํให้การ
ผลิตสินคา้รวมทงัการมีผูบ้ริโภคแฟชนัและปริมาณของสินคา้แฟชนัสูงขึนดว้ย 

              5.3 ภูมิหลงัของสังคม การทีจะเขา้ใจในแฟชนันนัจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ และเขา้ใจ     
ภูมิหลงัของคนในสังคม การแบ่งชนชนัของสังคมทีมีความแตกต่างกนั เช่น เชือชาติ ผิวพรรณ การ
แบ่งตามประชากรศาสตร์ เช่น รายได ้อาชีพและการศึกษา เป็นตน้ 

              5.4 องคป์ระกอบดา้นจิตวิทยา เป็นองคป์ระกอบขนัพืนฐานทางดา้นจิตวิทยา เช่น 

ความเชือ ความตอ้งการ ความเชือมนัในตนเอง ความตอ้งการใหเ้ป็นทียอมรับของสังคม ความเบือที
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เกิดขึนตามธรรมชาติทีตอ้งสวมใส่เสือผา้เป็นเวลานาน ความเบือจะนาํมาซึงความตอ้งการทางดา้น
แฟชนัมากขึน 

    5.5 ความตอ้งการของมนุษย ์ทาํใหเ้กิดการแสวงหา คิดคน้ทดลองและพยายามทีจะ
รู้วา่อะไรอยูที่ไหน ทาํให้คน้พบวา่ เสือผา้ทีสวมใส่ทุกวนัหากนาํมาดดัแปลงแกไ้ขก็จะไดรู้ปแบบ
ใหม่ทีเกิดขึน เป็นความแปลกใหม่ทีไม่ซาํกบัของเดิม 

             สรุปความหมายโดยผูว้ิจ ัย ความผนัแปรของแฟชันมีการเคลือนไหวและ
หมุนเวียนอยูเ่สมอ ซึงจะชา้หรือเร็วนนัขึนอยูก่บัสภาพทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ซึงการ
เคลือนไหวของแฟชนันนั จะมีความหมายและมีทิศทางทีแน่นอน ผูที้เขา้มาเกียวขอ้งในธุรกิจและ
วงการแฟชนัสามารถดูการเคลือนไหวของแฟชนัต่างๆและสามารถคาํนวณความรวดเร็วแนวโน้ม
และทิศทางของแฟชนัไดโ้ดยสังเกตุจากระยะเวลาของการพฒันาเส้นใย การออกแบบ สีทีใช ้และ
ขนัตอนการผลิตสินคา้แฟชนัทีเหมาะสมกบัฤดูกาล 

สรุปแนวคิดเกยีวกบักลยุทธ์ทางการตลาดเสือผ้าแฟชัน 
         สรุปความหมายโดยผูว้จิยั จากแนวคิดเกียวกบักลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั ทีนกั
วิชา การหลายๆท่านไดใ้ห้ความหมายไว ้สําหรับผูว้ิจยัได้สรุปความหมายเพือสร้างกรอบแนวคิด
ของการวิจยั กล่าวคือ ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั  หมายถึง  การให้ความ 
สําคญัของผูบ้ริโภคทีมีต่อกระ บวนการวางแผนทางการตลาดเสือผา้แฟชนัทีธุรกิจนาํเสนอ เพือ
สร้างความพึงพอใจให้ผูบ้ริโภคจนเกิดการยอมรับในผลิตภณัฑ์สินคา้แฟชนัใหม่ ทีสร้างสรรค์ขึน
จากความเคลือนไหวของแฟชนัตามฤดูกาล เพือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก ขนัตอนและ
การตดัสินใจในการพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั ให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคให้เกิดการยอมรับและตดัสินใจเลือกซือเสือผา้แฟชนัทีธุรกิจนาํเสนอมากทีสุด ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ ์ราคา การส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจดัจาํหน่ายของเสือผา้แฟชนั 

         ผลิตภณัฑ ์หมายถึง คุณภาพของเสือผา้แฟชนัทีถูกผลิตและนาํเสนอขายให้กบัผูบ้ริโภค
ตามฤดูกาลทีมีการเปลียนแปลงความเคลือนไหวแฟชนัตลอดเวลา รูปแบบของเสือผา้แฟชนัทีมีให้
เหลือหลากหลาย สีสันและลวดลายของเสือผา้แฟชนัทีกาํลงัไดรั้บความนิยมตามฤดูกาล คุณภาพ
ของวสัดุ เนือผา้และผิวสัมผสัทีมีความคงทนสวมใส่สบาย ความเรียบร้อยประณีตในการตดัเยบ็ที
ธุรกิจนาํเสนอไปยงัผูบ้ริโภคเพือสร้างความพึงพอใจและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

        ราคา หมายถึง จาํนวนเงินทีผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพือซือผลิตภณัฑ์เสือผา้แฟชนัในราคาที
เหมาะสมกบัรูปแบบและคุณภาพของเสือผา้แฟชนั ไดแ้ก่ มีระดบัของราคาหลากหลายให้เลือกมี
ราคาทีสมเหตุสมผลเมือเทียบกบัสถานทีอืน มีความคุม้ค่าของราคาเมือเทียบกบัสินคา้ทีไดรั้บ และมี
ความคุม้ค่ากบัผลิตภณัฑสิ์นคา้แฟชนัเมือเทียบกบัราคาทีจ่ายไป 
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        การส่งเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ทีมีการติดต่อสือสารกนั

ระหวา่งร้านคา้แฟชนักบักลุ่มผูบ้ริโภค เพือจูงใจในการเลือกซือเสือผา้แฟชนั ไดแ้ก่ การลดราคาตาม
โอกาสและเทศกาลพิเศษต่างๆ การมีบริการแลกเปลียนรับคืนสินคา้ การมีบริการรับชาํระสินคา้ผา่น
บตัรเครดิต การมีส่วนลดสําหรับการซือสินคา้ครังต่อไป มีการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์เผย 
แพร่ผา่นสือและช่องทางต่างๆ  
         ช่องทางการจัดจาํหน่าย หมายถึง บริเวณสถานทีทีจัดจาํหน่ายเสือผา้แฟชันที
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวลิด ์ทีเป็นแหล่งรวมเสือผา้แฟชนัทีทนัสมยั การตกแต่งสถานทีภายในร้านคา้ที
มีความโดดเด่นดูน่าสนใจ วิธีการตกแต่งหนา้ร้านและการจดัแสดงสินคา้ทีมีความสวยงาม มีการ
จดัแบ่งประเภทของสินคา้แฟชนัอย่างชดัเจน เพือความสะดวกในการเลือกซือ มีห้องสําหรับลอง
สินคา้ทีเพียงพอต่อความต้องการ และตาํแหน่งของเคาน์เตอร์ชําระสินค้ามีป้ายสัญลักษณ์บอก
ชดัเจน 
        ดงันนั ผูว้จิยัจึงนาํแนวคิดดงักล่าว มาสร้างเป็นกรอบแนวความคิดของการวิจยั โดยตงั 
สมมติฐานในการวิจยั ดงันี ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชันของผูบ้ริโภค
แตกต่างกนัตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซึงจะกล่าวต่อไป 
   

แนวคิดและทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

. ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค 
              เสรี วงษม์ณฑา (2548: 32-46) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การแสดงออก
ของ แต่ละบุคคลในการคน้หา การเลือกซือ การใช ้การประเมินผล การจดัการกบัสินคา้และบริการ 
ทีคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้

              พิมล ศรีวิกรณ์ (2542: 6) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํที
ผูบ้ริโภคแสดง ออกถึงการคน้หา การเลือกซือ การเลือกใช้ การประเมินผลในการใชส้อยผลิตภณัฑ์
นนัๆ รวมไปถึงการบริการทีผูบ้ริโภคไดรั้บ และคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ตนเองได ้

              ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 124) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 
พฤติกรรมการคน้หา การซือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ์และการบริการ ซึงคาดวา่
จะสนองความตอ้งการของตนเองได ้รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระทาํทีเกียว 
กบัการซือและการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค  

               ธงชยั  สันติวงษ์ (2546: 27-28) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํ
ของบุคคลใดบุคคลหนึง ซึงเกียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาเพือให้ได้มา การใช้สินคา้และบริการ
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รวมถึงกระบวนการตดัสินใจทีมีอยูก่่อนแลว้ (Precede)  และมีส่วนกาํหนดให้มีการกระทาํดงักล่าว
เกิดขึน ซึงสิงเหล่านี หมายถึง ลกัษณะทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในขณะนนั 

             ศรีกญัญา มงคลศิริ (2548: 234-235) ทีอธิบายวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีมีลกัษณะร่วมกนั
หรือกลุ่มคนทีเกิดและเติบโตในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ย่อมมีพฒันาการทางความคิดโดยรวม
เหมือนกนั เพราะมีตวัแปรสําคญั คือ การนาํเอาเหตุการณ์หรือประสบการณ์ทีเกิดขึนในแต่ละช่วง
อายขุองผูบ้ริโภค มาวเิคราะห์ประกอบเพือสรุปตวัตนของผูบ้ริโภค และเป็นตวัแปรสําคญัทีสุดทีทาํ
ใหผู้บ้ริโภคทีมีลกัษณะร่วมกนัและมีความคิดและพฤติกรรมไม่ต่างกนั 

             ศูนยพ์ฒันาและส่งเสริมการศึกษาอาชีพ (2539: 9) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

หมายถึง ความตอ้งการสินคา้หรือบริการต่างๆทีเกิดจากอิทธิพลภายในบุคคล ไดแ้ก่ ความตอ้งการ
สิงจาํเป็นในการดาํรงชีวิตประจาํวนั และความตอ้งการทีเกิดจากแรงจูงใจ ไดแ้ก่ บุคลิกภาพส่วน
บุคคล การรับรู้ การเรียนรู้ ทศันคติต่างๆ และความต้องการทีเกิดจากอิทธิพลภายนอก ได้แก่ 

วฒันธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและเทคโนโลยี เป็นตน้ 

           สรุปความหมายโดยผูว้จิยั พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการตดัสินใจและ
การกระทาํของผูบ้ริโภคทีเกียวกบัการเลือกสรร การเลือกซือ การใช้สินคา้และบริการรวมถึง
กระบวนการในการตดัสินใจทีเป็นตวักาํหนดการกระทาํ เพือให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้ง 
การและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้

2. โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (consumer behavior model) 
             ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 128)ไดอ้ธิบายถึงโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็น
โมเดลทีศึกษาถึงมูลเหตุจูงใจต่างๆทีทาํให้เกิดการตดัสินใจในการซือผลิตภณัฑ์ โดยเริมจากมีสิง
กระตุน้ภายนอกทีทาํใหเ้กิดความตอ้งการ และผา่นเขา้ไปในความรู้สึกนึกคิดซึงเป็นความคิดในการ
ตดัสินใจทีไม่สามารถคาดคะเนได ้และความรู้สึกนึกคิดนีจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆของ
ผูบ้ริโภค จนเกิดการตอบสนองหรือการตดัสินใจ ไดแ้ก่ 
             2.1 สิงกระตุน้ (Stimulus) เป็นสิงทีเกิดขึนเองภายในและภายนอกร่างกาย นกัการ
ตลาดตอ้งสนใจและจดัสิงกระตุน้ภายนอก เพือให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์และเป็น
เหตุจูงใจทีทาํให้เกิดการเลือกซือสินคา้ ซึงอาจใชเ้หตุจูงใจทางดา้นเหตุผล ดา้นจิตวิทยาหรือดา้น
อารมณ์ก็ได ้ สิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

     สิงกระตุน้ทางการตลาด (4P’s) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ลกัษณะของ
ผูบ้ริโภคทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้และการตอบสนอง ส่วนทีสอง คือ กระบวนการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภค ทีทาํใหเ้กิดการตอบสนองอยา่งใดอยา่งหนึง สามารถสังเกตไดจ้ากการเลือกซือผลิตภณัฑ์
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สินคา้ การเลือกตราสินคา้ การเลือกผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ เวลาทีใชใ้นการเลือกซือสินคา้ และปริมาณ
สินคา้ทีเลือก 

      สิงกระตุน้อืนๆ (Stimulus) ทีเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการเลือกซือสินคา้ทงัทาง ดา้น
เหตุผล ดา้นจิตวิทยา และดา้นอารมณ์ ทีสามารถกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคทีอยู่เหนือการ
ควบคุม ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลย ีการเมือง และวฒันธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ทีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์, การบริหารการตลาดยคุใหม่, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพธ์นสาร, 2546) 

           2.2 ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคหรือกล่องดาํ เป็นความรู้สึกนึกคิดทีไดรั้บอิทธิพล
จากลกัษณะต่างๆของผูบ้ริโภค ซึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถรับรู้ได้ จึงตอ้งพยายามคน้หาจาก
ความรู้สึกนึกคิดของผูซื้อ ไดแ้ก่  

สิงกระตุ้นทางการตลาด 
ผลิตภณัฑ ์
ราคา 
การจดัจาํหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด 

สิงกระตุ้นอนืๆ 
เศรษฐกิจ 
เทคโนโลย ี
การเมือง 
วฒันธรรม 

ความรู้สึกนึกคดิ
ของผู้บริโภค 
หรือกล่องดาํ 

การตอบสนองของผู้ซือ 
การเลือกผลิตภณัฑ ์
การเลือกตราสินคา้ 
การเลือกผูจ้ดัจาํหน่าย 
เวลาในการซือ 
ปริมาณในการซือ 

ปัจจยัทางวฒันธรรม 
วฒันธรรม 
วฒันธรรมยอ่ย 
ชนชนัทางสงัคม 

ปัจจยัทางสังคม 
กลุ่มอา้งอิง 
ครอบครัว 
บทบาทและสถานะ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
อาย ุ
อาชีพ 
สถานะทางเศรษฐกิจ 
รูปแบบการดาํเนินชีวติ 
บุคคลิกภาพ 
แนวคิดเกียวกบัตนเอง 

ปัจจยัทางจติวทิยา 
การจูงใจ 
การรับรู้ 
การเรียนรู้ 
ความเชือและทศันคติ 

กระบวนการตดัสินใจของผู้ซือ 
การตระหนกัถึงความตอ้งการ 
การเสาะหาขอ้มูล 
การประเมินทางเลือก 
การตดัสินใจซือ 
พฤติกรรมหลงัการซือ 
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      ลกัษณะของผูซื้อ (Buyer characteristics) คือ ลกัษณะทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือ
ของผูบ้ริโภคอยา่งมาก ไดแ้ก่ ลกัษณะทางดา้นวฒันธรรม สังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และลกัษณะทาง 
ดา้นจิตวทิยา  
      กระบวนการตดัสินใจของผูซื้อ(Buyer’sResponse) ประกอบดว้ย การตระหนกัถึง
ความตอ้งการ การแสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก และการเลือกซือ ซึงขนัตอนเหล่านีไดรั้บ
อิทธิพลจากสิงแวดลอ้มทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล และปัจจยัดา้นสถานการณ์ ซึงมี
ผลกระทบต่อการออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด และการนาํเอากลยุทธ์การตลาดไปปฏิบติัให้
ประสบความสาํเร็จทงัสิน  
             2.3 การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) เป็นกระบวนการในการตดัสินใจ
เลือกซือของผูบ้ริโภค ทีเกิดการตอบสนองของผูบ้ริโภค โดยมีการตดัสินใจในประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ 
การเลือกผลิตภณัฑ ์การเลือกตราสินคา้ การเลือกผูข้าย เวลาในการเลือกซือ และปริมาณในการเลือก
ซือ  

    สรุปความหมายโดยผูว้จิยั พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง ลกัษณะของผูบ้ริโภคที
มีอิทธิพลต่อการรับรู้และการตอบสนองต่อสิงกระตุน้ต่างๆ เพือตอบสนองความตอ้งการและความ
พึงพอใจสูงสุด รวมถึงกระบวนการในการตดัสินใจทีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และ
สามารถแสดงออกมาไดใ้นหลายลกัษณะ เช่น เหตุผลในการเลือกซือ ประเภทสินคา้ทีเลือกซือ 
บุคคลทีมีอิทธิพลในการเลือกซือ ช่วงเวลาในการเลือกซือและปริมาณในการเลือกซือ ซึงสิงเหล่านี
สามารถเปลียนแปลงไดห้ากผูบ้ริโภคไดรั้บผลกระทบจากสิงกระตุน้ต่างๆ  

3. ปัจจัยสําคัญทมีีอทิธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค   
            การศึกษาเพือใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคทางดา้นต่างๆ และเพือ 

ทีจะจดัส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ  ให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคทีเป็น
ตลาดเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสมถูก ประกอบดว้ย 

                         3.1 ปัจจยัดา้นวฒันธรรม  (Cultural Factor) เป็นปัจจยัทีเป็นเครืองผูกพนับุคคลใน
กลุ่มไวด้้วยกนั ซึงบุคคลจะเรียนรู้วฒันธรรมต่างๆภายใตก้ระบวนการทางสังคม  และเป็นสิงที
กาํหนดความตอ้งการพืนฐานทางพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ไดแ้ก่ 

      วฒันธรรมพืนฐาน (Culture) เป็นสิงทีกาํหนดความตอ้งการในการเลือกซือ และ
พฤติกรรมการเลือกซือของบุคคล เช่น การรักอิสระ การรักพวกพอ้ง ชอบความโอ่อ่า รักความสบาย 
ซึงปัจจยัเหล่านีลว้นมีอิทธิพลต่อการบริโภคสินคา้ทงัสิน 

   วฒันธรรมกลุ่มยอ่ยหรือขนบธรรมเนียมประเพณี  (Subculture) ซึงมีรากฐานมา
จากเชือชาติ ศาสนา สีผิว และพืนทีทางภูมิศาสตร์ทีต่างกนั ทาํให้พฤติกรรมการซือและบริโภค
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สินคา้ต่างกนั ดงันนั การเสนอขายผลิตภณัฑสิ์นคา้หรือบริการ จะตอ้งคาํนึงถึงวา่เป็นทีตอ้งการของ
วฒันธรรมยอ่ยหรือไม่ ไดแ้ก่ 

      กลุ่มเชือชาติ (Nationality Groups) เชือชาติทีต่างกนัแต่ละเชือชาติจะมีกิจกรรม 
รสนิยม ความชอบและการบริโภคทีต่างกนั 

      กลุ่มศาสนา (Religious Groups) กลุ่มศาสนาต่างๆ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนา
คริสต ์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาแต่ละกลุ่มจะมีความชอบและขอ้ห้ามทีต่างกนั ซึงมีผลกระทบต่อการ
บริโภคผลิตภณัฑ ์

      กลุ่มสีผิว (Racial Groups)  เช่น ผิวดาํ ผิวขาว ผิวเหลือง สีผิวแต่ละกลุ่มจะมี
รูปแบบของวฒันธรรมและทศันคติทีต่างกนั 

      พืนทีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Areas) พืนทีทางภูมิศาสตร์ทาํให้เกิด
ลกัษณะการดาํรงชีวติทีต่างกนั และมีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวติทีต่างกนัของผูบ้ริโภค 

3.2 ชนชนัทางสังคม  (Social Class) การจดัลาํดบับุคคลในสังคมออกเป็นกลุ่มทีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนัจากระดบัสูงไประดบัตาํ มีลกัษณะทีนาํมาใชใ้นการแบ่งชนัทางสังคม คือ การ 
ศึกษา อาชีพ ฐานะรายได ้ตาํแหน่งหนา้ที และลกัษณะส่วนบุคคล ซึงชนัทางสังคมจะเป็นแนว ทาง
ในการแบ่งส่วนการตลาดและการกาํหนดเป้าหมาย ตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ และความตอ้งการของ 
ตลาด รวมถึงการจดัส่วนประสมทางการตลาดใหส้ามารถสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งเหมาะสม ซึง 

สามารถแบ่งระดบัชนชนัทางสังคมได ้ดงันี   
  ชนชนัระดบัสูง  (Upper Class) เป็นกลุ่มทีมีอาํนาจในการซือสูง สินคา้ทีเป็น
เป้าหมายของกลุ่มนี ไดแ้ก่ สินคา้ฟุ่มเฟือยจาํพวก เพชร รถยนตร์าคาแพง บา้นราคาแพง และสินคา้
นาํเขา้จากต่างประเทศ 

  ชนชันระดบักลาง  (Middle Class) เป็นกลุ่มทีได้รับความสําเร็จทางอาชีพ
พอสมควร สินคา้ทีเป็นเป้าหมายของกลุ่มนี ได้แก่ สินคา้ราคาปานกลาง และสินคา้ทีใช้ในชีวิต 
ประจาํวนั เช่น บา้น เสือผา้ รถยนตที์ประหยดันาํมนั เฟอร์นิเจอร์ และของใชใ้นครัวเรือน 

  ชนชันระดบัตาํ (Upper Lower Class) เป็นกลุ่มผูใ้ช้แรงงานและมีทกัษะ
พอสมควร สินคา้ทีเป็นเป้าหมายของกลุ่มนี ไดแ้ก่ สินคา้ทีจาํเป็นแก่การครองชีพและราคาประหยดั 

              นกัการตลาดพบวา่ ชนชนัทางสังคมมีประโยชน์มากสําหรับการแบ่งส่วนทาง
การตลาด การกาํหนดผลิตภณัฑ์สินคา้ การโฆษณา การให้บริการ และกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ 
ซึงแต่ละชนชนัทางสังคมจะแสดงความแตกต่างในดา้นการตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑ์ และการ
บริโภคผลิตภณัฑ ์
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   3.3 ปัจจยัทางดา้นสังคม (Social Factors) เป็นปัจจยัทีเกียวขอ้งในชีวิตประจาํวนั
และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ ไดแ้ก่ 

         กลุ่มอา้งอิง (Reference Groups) เป็นกลุ่มทีบุคคลเขา้ไปเกียวขอ้ง กลุ่มนีจะมี
อิทธิพลต่อทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ กลุ่ม
ปฐมภูมิ ได้แก่ ครอบครัว เพือนสนิท เพือน และกลุ่มทุติยภูมิ ได้แก่ กลุ่มบุคคลชันนาํในสังคม 
เพือนร่วมอาชีพและร่วมสถาบนั และบุคคลกลุ่มต่างๆในสังคม ซึงกลุ่มอา้งอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคล
ในกลุ่มทางดา้นพฤติกรรมการเลือกซือและการดาํเนินชีวิต รวมทงัทศันคติและแนวความคิดของ
บุคคล เนืองจาก บุคคลนนัมีความตอ้งการเป็นทียอมรับในสังคม จึงตอ้งปฏิบติัตามและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นต่างๆ นกัการตลาดควรทราบถึงกลุ่มอา้งอิงทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค   
         ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัว ถือวา่มีอิทธิพลทีสุดต่อทศันคติ ความ
คิดเห็นและค่านิยมของบุคคล สิงเหล่านีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเลือกซือของครอบครัว การ
เสนอขายผลิตภณัฑสิ์นคา้จึงตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะการบริโภคของครอบครัวเป็นหลกัดว้ย 

         บทบาทและสถานะ (Roles and Status) บุคคลทีตอ้งเกียวกนัขอ้งกบัหลายกลุ่ม
คน เช่น ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง องคก์ารและสถาบนัต่างๆ บุคคลนนัจะมีบทบาทและสถานะทีต่าง 
กนัในแต่ละกลุ่มคน 

    3.4 ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) การตดัสินใจของผูบ้ริโภคจะได้รับ
อิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  
         อายุ  (Age) อายุทีแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ต่างกนั จึงมีการแบ่ง 
กลุ่มผูบ้ริโภคตามอาย ุเช่น อายตุาํกวา่ 6, 6-15, 12-19, 20-34, 35-49, 50-64 หรือมากกวา่ 65 ปีขึนไป 

         ขนัตอนวงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) เป็นขนัตอนการดาํรงชีวิต
ของบุคคลในลกัษณะของการมีครอบครัว การดาํรงชีวิตในแต่ละขนัตอนเป็นสิงทีมีอิทธิพลต่อ
ความตอ้งการ ทศันคติและค่านิยม ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการเลือกซือทีต่างกนั 

         อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็นและความ
ตอ้งการสินคา้และบริการทีต่างกนั เช่น ขา้ราชการจะซือสินคา้ทีจาํเป็นและคงทน ส่วนประธาน
กรรมการบริษทัจะนิยมเลือกซือสินคา้ทีแพงแต่ใชป้ระโยชน์ไดคุ้ม้ค่า เป็นตน้ 

         โอกาสทางเศรษฐกิจ  (Economic Circumstances) โอกาสทางเศรษฐกิจของ   
แต่ละบุคคล จะมีผลกระทบต่อสินคา้และบริการทีบุคคลตดัสินใจซือ ประกอบดว้ย รายได ้การออม
สินทรัพย ์อาํนาจในการซือ และทศันคติในเรืองของการจ่ายเงิน นกัการตลาดตอ้งสนใจแนวโน้ม
รายได้ส่วนบุคคล โดยใช้รายได้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนทางการตลาด และการกาํหนดตลาด
เป้าหมาย 
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         การศึกษา (Education) สาํหรับผูบ้ริโภคทีมีการศึกษาสูงมีแนวโนม้ทีจะบริโภค
ผลิตภณัฑสิ์นคา้ทีมีคุณภาพดี มากกวา่ผูที้มีการศึกษาตาํ 
         รูปแบบการดาํรงชีวิต  (Life Style) รูปแบบการดาํรงชีวิตขึนอยูก่บัวฒันธรรม 
ชนชนัทางสังคม และกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล  นกัการตลาดเชือวา่ การเลือกผลิตภณัฑ์ของแต่ละ
บุคคลขึนอยูก่บัรูปแบบการดาํรงชีวติ เช่น รูปแบบการดาํรงชีวติทีเกียวขอ้งกบัการบริโภคสินคา้ของ
ผูที้รักความสบาย จะนิยมเลือกซือผลิตภณัฑ์ทีอาํนวยความสะดวกต่างๆ ผูที้ชอบการสังสรรค์จะ
นิยมรับประทานอาหารนอกบา้น เป็นตน้ 

    3.5 ปัจจยัทางจิตวิทยา (Psychological Characteristic) การเลือกซือของบุคคลได ้
รับอิทธิพลจากกระบวนการทางจิตวิทยา 4 อย่าง คือ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชือ 
ทศันคติและแนวคิดเกียวกบัตนเอง 

          การจูงใจ  (Motivation) เป็นวิธีการทีจะชกันาํพฤติกรรมของบุคคลให้ปฏิบติั
ตามวตัถุประสงค์ พฤติกรรมทีเกิดขึนจะตอ้งมีสิงจูงใจหรือสิงกระตุน้ โดยอาศยัสิงจูงใจหรือสิง
กระตุน้ทางการตลาด การทีจะจดัสิงกระตุน้อย่างไรนนั จาํเป็นตอ้งศึกษาความตอ้งการของมนุษย  ์
ซึงประกอบดว้ย ความตอ้งการของร่างกาย เช่น อาหาร เครืองดืม ทีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค และความ
ตอ้งการทางเพศ นอกจากนี มนุษยเ์รามีความตอ้งการทางดา้นจิตใจ ซึงเป็นสถานะทางจิตวิทยา เช่น 
ความตอ้งการความเชือถือ ความรักและอืนๆ ซึงความตอ้งการจะถูกกระตุน้ให้เกิดขึนอยา่งรุนแรง 
และส่งผลชกัจูงใจใหบุ้คคลแสวงหาในสิงทีสามารถบาํบดัความตอ้งการของตนเองได ้

           การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการทีบุคคลตีความและรับรู้ขอ้มูลโดยเริม
จากบุคคลไดรั้บรู้สิงกระตุน้จากประสาทสัมผสัทงั 5 คือ การมองเห็น การไดย้ิน การไดก้ลิน การได้
สัมผสั และรสชาด บุคคลจะเกิดการรับรู้ทีแตกต่างกันนัน ขึนอยู่กับสิงแวดล้อมทีกระตุ้นและ
ลกัษณะเฉพาะของบุคคล 

            การเรียนรู้  (Learning) เป็นการเปลียนแปลงพฤติกรรมซึงเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เช่น การแจกของตวัอย่างเพือให้ผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรมทดลองใช้
สินคา้ ซึงการเรียนรู้ของบุคคลจะเกิดขึนเมือไดรั้บรู้สิงกระตุน้และเกิดการตอบสนองต่อสิงกระตุน้
นนัๆ นกัการตลาดนาํแนวความคิดนีมาประยุกต์ใช้ดว้ยการโฆษณาซาํๆ เพือให้เกิดการซือและใช้
สินคา้เป็นประจาํ  
           ความเชือถือ (Believes) เป็นความคิดซึงบุคคลยึดถือเกียวกบัสิงใดสิงหนึง ซึง
เป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต นกัการตลาดตอ้งมีความสนใจอย่างมากเกียวกบัความเชือถือ
ของผูบ้ริโภค เพราะพฤติกรรมการซือของบุคคลส่วนหนึง เกิดจากความเชือถือนนัเอง 
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          ทศันคติ (Attitude) เป็นการประเมินผลของการรับรู้ ทางด้านพอใจและไม่
พอใจ ซึงมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือหรือใช้สินคา้ของผูบ้ริโภค ซึงบุคคลจะมีทศันคติต่อสิง
ต่างๆทีเป็นความพอใจหรือไม่พอใจในผลิตภณัฑ์นนัๆ เช่น ทศันคติการเมือง ทศันคติทางศาสนา 
ทศันคติเกียวกบัดนตรี ทศันคติเกียวกบัเสือผา้ และทศันคติเกียวกบัอาหาร ดงันนั นกัการตลาดตอ้ง
พยายามเสนอผลิตภณัฑสิ์นคา้ทีอยูใ่นทศันคติของบุคคลนนั 

     3.6 บุคลิกภาพและแนวความคิดเกียวกบัตนเอง (Personality and SelfConcept)  
         บุคลิกภาพ (Personality) เป็นบุคลิกลกัษณะทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซือ บุคลิกลกัษณะหมายถึง ทศันคติและนิสัยของบุคคลซึงแต่ละคนจะมีนิสัยและทศันคติทีแตกต่าง
กนั นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษาหลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจเลือกซือของผูบ้ริโภค อนัเป็นผลมา
จากปัจจยัทางวฒันธรรม ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางจิตวิทยา ซึงปัจจยัเหล่านีมี
อิทธิพลต่อนักการตลาด เนืองจากมีประโยชน์ต่อการพิจารณาความสนใจทีมีต่อผลิตภณัฑ์ของ
ผูบ้ริโภค  เพือนาํไปปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ การตดัสินใจดา้นราคา ดา้นช่อง 
ทางการจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด เพือให้ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติทีดีต่อผลิตภณัฑ์ของ
ธุรกิจ 

         แนวความคิดเกียวกบัตนเอง  (Personality and Self Concept) หรือทีเรียกว่า 
ภาพพจน์ของตนเองทีทาํให้สามารถสรุปความคิดของบุคคลและสะทอ้นถึงลกัษณะทีตวัเองมีหรือ
พฤติกรรมทีผูบ้ริโภคมีต่อผลิตภณัฑช์นิดใดชนิดหนึง  

                    สรุปความหมายโดยผูว้ิจยั พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํใดๆ
ของผูบ้ริโภค ทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการเลือกสรร การเลือกซือ การเลือกใชสิ้นคา้และบริการต่างๆ 

รวมถึงกระบวน การตดัสินใจเพือตอบสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดรั้บ
ความพอใจสูงสุด ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ปัจจยัทางดา้นสิงแวดลอ้มภายนอก จะมีความสําคญัและมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอย่างมีนัยสําคญั เพียงแต่องค์ประกอบในแต่ปัจจยัจะมีความ
รุนแรงและมีผลกระทบในมิติทีแตกต่างกนั ดงันนั ธุรกิจสินคา้แฟชันจึงควรมีความตืนตวัและ
ตระหนกัถึงความสําคญัโดยการติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ถึงผลกระทบทีมีต่อสินคา้แฟชัน
และบริการของธุรกิจต่างๆทีเกียว กบัเสือผา้แฟชนัอยา่งต่อเนือง 

4. พฤติกรรมการเลอืกซือของผู้บริโภค 

    ประเภทของพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค สามารถแบ่งตามระดบัความผกูพนัและ
ระดบัของความแตกต่างระหวา่งตราสินคา้ซึงสามารถแบ่งเป็น 4 ประเภท ดงันี 

              4.1 พฤติกรรมการซือทีซบัซ้อน (Complex buying behavior) ผูบ้ริโภคมีความยึด
มนักบัพฤติกรรมการซือทีซบัซ้อน ทีมีความเกียวพนัอยา่งมากกบัการซือและการตระหนกัถึงความ
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แตกต่างของตรายีห้ออย่างชัดเจน นักการตลาดทีเสนอขายผลิตภณัฑ์ ตอ้งมีความเขา้ใจในการ
ประเมินคุณค่าและการรวบรวมขอ้มูลของผูบ้ริโภค ธุรกิจจึงจาํเป็นทีจะตอ้งพฒันากลยุทธ์ทีสามารถ
ช่วยใหผู้บ้ริโภคเกิดการเรียนรู้เกียวกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ หรือการวางตาํแหน่งของผลิตภณัฑ์
ทีตรงใจผูบ้ริโภค และนกัการตลาดจาํเป็นตอ้งสร้างความแตกต่างทางคุณสมบติัให้กบัตราสินคา้ 
โดยการใชสื้อต่างๆเพืออธิบายถึงคุณประโยชน์ทีคู่แข่งขนัไม่มี เพือสร้างแรงจูงใจให้แก่ผูบ้ริโภคให้
เกิดอิทธิพลต่อการเลือกตราสินคา้ของธุรกิจในทีสุด 
                4.2 พฤติกรรมผูซื้อทีลดการไม่ลงรอยกนั (Dissonance-reducing buyer behavior) 
ผลิตภณัฑ์สินคา้ทีมีความแตกต่างกนันอ้ย ทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซือโดยอาศยัความสะดวกหรือ
เลือกซือสินคา้ทีมีราคาตาํกว่า แต่หากผูบ้ริโภคพบวา่สินคา้มีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน ก็อาจ
ตดัสินใจซือสินคา้ทีมีราคาสูงกวา่ ทงันี เมือผูบ้ริโภคเลือกซือสินคา้แลว้ยอ่มเกิดความเชือในสิงใหม่
และจบลงดว้ยการเกิดทศันคติใหม่ๆ ธุรกิจจึงควรมีการสือสารทางการตลาดทีทาํให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความเชือถือ ในการประเมินค่าตราสินคา้ และเกิดความรู้สึกทีดีหลงัจากการซือสินคา้นนัๆ 
    4.3 พฤติกรรมการซือทีเป็นนิสัย (Habitual buying behavior) ผลิตภณัฑ์สินคา้ทีไม่
มีความแตกต่างหรือลกัษณะเด่นของตราสินคา้ ทาํให้ผูบ้ริโภคไม่ไดผ้า่นกระบวนการตดัสินใจซือ
ในผลิตภณัฑ์เหล่านี เพราะผูบ้ริโภคไม่ไดแ้สวงหาขอ้มูลและไม่ไดต้ดัสินใจวา่จะเลือกซือตรงไหน 

ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลเกียวกบัตราสินคา้ จากสือโทรทศัน์หรือสือสิงพิมพต่์างๆ 
ทีทาํให้เกิดความคุน้เคยในตราสินคา้นันๆ ส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจในการเลือกซือ
ผลิตภณัฑต์ราสินคา้ทีคุน้เคยมาก่อนมากกวา่ตราสินคา้ทีไม่เคยรู้จกัมาก่อน   

    4.4 พฤติกรรมการซือทีแสวงหาความหลากหลาย (Variety-seeking buying 

behavior) การซือผลิตภณัฑ์ทีมีความแตกต่างกนัหรือมีความหลากหลายสูง จะทาํให้ผูบ้ริโภค
เปลียนตราสินคา้ไดบ้่อย ขึนอยูก่บัว่าสินคา้ไหนจะอาํนวยความสะดวกให้มากกว่ากนั หรือมีการ
นาํเสนอและการส่งเสริมการขายไดดี้กวา่กนั 

    สรุปความหมายโดยผูว้ิจยั พฤติกรรมการเลือกซือของผูบ้ริโภค หมายถึง การ
คน้หาหรือการวิจยัทีเกียวกบัพฤติกรรมการเลือกซือและการเลือกใชข้องผูบ้ริโภค เพือให้ทราบถึง
ลกัษณะของพฤติกรรมการตดัสินใจซือและการใช้ของผูบ้ริโภค ซึงคาํตอบทีไดจ้ะช่วยให้นกัการ
ตลาดสามารถจดักลุ่มกลยุทธ์การตลาดให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
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5. บทบาทของผู้บริโภคทเีกยีวข้องกบัการซือ (Consumer buying roles) 

                                                                                                                                                                                  

 

 

ภาพที 3 กระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค 

ทีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2534: 47) 

              ผลิตภณัฑ์หลาย ๆชนิดสามารถระบุผูบ้ริโภคไดโ้ดยง่าย นกัการตลาดตอ้งระมดั 
ระวงัการตดัสินใจของกลุ่มเป้าหมาย เพราะบทบาทในการที ซึงสามารถจาํแนกบทบาทของ
ผูบ้ริโภคไดเ้ป็น 5 ประเภท ดงันี 

              ผูริ้เริม (Initiator) คือ บุคคลแรกทีเสนอความคิดเกียวกบัการซือผลิตภณัฑ์และ
บริการ 

              ผูมี้อิทธิพล (Influencer) คือ บุคคลทีเป็นเจา้ของความคิด หรือขอ้แนะนาํทีมีผลต่อ
การตดัสินใจซือ 

              ผูต้ดัสินใจ (Decider) คือ บุคคลทีทาํการตดัสินใจในการซือ เช่น ควรซือหรือ ไม่
ควรซืออะไร ซืออยา่งไรและซือทีไหน เป็นตน้ 

             ผูซื้อ (Buyer) คือ บุคคลทีกระทาํการซือหรือลงมือซือ 

             ผูใ้ช ้(User) คือ บุคคลทีเป็นผูใ้ชห้รือบริโภคผลิตภณัฑ์ 
. ขันตอนการตัดสินใจของผู้ซือ ซึงเป็นขนัตอนสาํคญัในกระบวนการซือมี  ขนัตอน

ดงันี 

    .1 การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need Arousal) หมายถึง การรับรู้ปัญหา ทีบุคคลรู้ถึง
ความตอ้งการของตนเอง ซึงอาจเกิดขึนเอง หรือ เกิดจากสิงกระตุน้  
              6.2 การคน้หาขอ้มูล  (Information Search) เมือผูบ้ริโภครับรู้ถึงปัญหาจะเกิดความ
ตอ้งการผลิตภณัฑ์ในขนัทีหนึง แล้วในขนัทีสองจะเป็นการคน้หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
ต่อไปนี        
      6.2.1 แหล่งบุคคล (Personal Sources) ไดแ้ก่ ครอบครัว เพือน เพือนบา้น คนรู้จกั 
      6.2.2 แหล่งการคา้ (Commercial Sources) ได้แก่ สือโฆษณา พนักงานขาย 
ตวัแทนการคา้การบรรจุหีบห่อ การแสดงสินคา้ 

การ
รับรู้
ปัญหา 

การ
คน้หา
ขอ้มูล 

การ
ประเมิน
ทางเลือก 

การ
ตดัสินใจ 

ความรู้สึก
ภายหลงัการ
ซือ 
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        6.2.3 แหล่งชุมชน (Public Sources) ได้แก่ สือมวลชน องค์การคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค 

        6.2.4 แหล่งทดลอง (Experiment Sources) ไดแ้ก่ หน่วยงานทีสํารวจคุณภาพ
ผลิตภณัฑห์รือหน่วยงานวจิยัภาวะตลาดของผลิตภณัฑ ์

    6.3 การประเมินผลทางเลือก  (Evaluation of Alternatives) การพิจารณาเลือก
ผลิตภณัฑต่์างๆ จากขอ้มูลทีรวบรวมไดใ้นขนัทีสองหลกัเกณฑที์ใชพ้ิจารณา คือ 

         6.3.1 คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น ทองรูปพรรณดูรูปแบบดีไซน์ นําหนัก
ของเปอร์เซ็นตท์อง ตลอดจนตราสินคา้ต่างๆ 

        6.3.2  การให้นําหนักความสําคญั สําหรับคุณสมบติัผลิตภณัฑ์และจดัลาํดับ
ความสาํคญัสาํหรับคุณสมบติัต่างๆ เช่น ราคา รูปแบบ ตราสินคา้ 
        6.3.3 ความเชือถือเกียวกบัตราสินคา้ ความเชือนีจะมีอิทธิพลต่อการประเมิน
ทางเลือกในการตดัสินใจซือ 

        6.3.4 พิจารณาอรรถประโยชน์ทีจะได้รับ สําหรับคุณสมบติัแต่ละอย่างของ
ผลิตภณัฑ ์

     6.3.5 การเปรียบเทียบระหวา่งยหีอ้ต่างๆ 

    .4 การตดัสินใจซือ  (Purchase Decision) การตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ยีห้อใดยีห้อ
หนึงหลงัจากการการประเมินผลจากขอ้ 3 โดยตดัสินใจซือผลิตภณัฑที์ชืนชอบมากทีสุด 
    6.5. พฤติกรรมภายหลงัการซือ  (Postpurchase Behavior) เป็นความรู้สึกพอใจหรือ 
ไม่พอใจหลงัจากมีการซือสินคา้ผลิตภณัฑไ์ปใชแ้ลว้ ความรู้สึกนีขึนอยูก่บัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์
และความคาดหวงัของผูบ้ริโภค ถา้ผลิตภณัฑ์มีคุณสมบติัเป็นไปตามทีคาดหวงัก็จะเกิดความพอใจ
และมีการซือซาํ ถา้ผลิตภณัฑมี์คุณสมบติัตาํกวา่ทีคาดหวงัก็จะไม่ซือเกิดการซือซาํอีก  

       สรุปความหมายโดยผูว้ิจยั บทบาทของผูบ้ริโภคทีเกียวขอ้งกบัการซือ หมายถึง 
พฤติกรรมในการเลือกซือเสือผา้แฟชนัทีบุคคลแสดงออก มาในการแสวงหาขอ้มูลเกียวกบัแฟชนั 
การเลือกซือสินคา้แฟชนั การเลือกใชสิ้นคา้แฟชนั การประเมิลผลของสินคา้แฟชนัและการจดัการ
กบัสินคา้แฟชันและบริการต่างๆ ซึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและ
ความพึงพอใจส่วนตวัในการเลือกซือเสือผา้แฟชนั  

สรุปแนวคิดและทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 
       สรุปความหมายโดยผูว้จิยั จากแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทีนกัวิชาหลายๆ

ท่านไดใ้หค้วามหมายไว ้ สาํหรับผูว้ิจยัไดส้รุปความหมาย เพือศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ใน
เรืองการให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชัน และความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
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เสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค กล่าวคือ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมในการเลือกซือเสือผา้
แฟชันทีบุคคลแสดงออกมาในการแสวงหาข้อมูล การเลือกซือสินค้า การเลือกใช้สินค้า การ      
ประเมิลผลของสินคา้ และการจดัการกบัสินคา้และบริการต่างๆ ซึงผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถตอบ 
สนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจส่วนตวัในการเลือกซือเสือผา้แฟชนั ประกอบดว้ย เหตุผล
ในการเลือกซือ ช่วงเวลาในการเลือกซือ ปริมาณในการเลือกซือ ความถีในการเลือกซีอและบุคคลที
มีอิทธิพลในการเลือกซือเสือผา้แฟชนั 

        ดงันนั ผูว้ิจยัจึงนาํแนวคิดดงักล่าว มาสร้างเป็นกรอบแนวความคิดของการวิจยั และ
การทดสอบสมมติฐานในการวิจยัของผูบ้ริโภคทีเกียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างการให้ความสําคญั
กบัความเคลือนไหวแฟชนั และความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค 

งานวจัิยทีเกียวข้อง 
นลพร ทศันลญัจกร (2551) ไดศึ้กษาเรือง ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ

สินคา้แฟชนัแบรนดเ์นมต่างประเทศของผูบ้ริโภควยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์
เพือศึกษาถึงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซือสินคา้แฟชนัแบรนด์เนมต่างประเทศของ
ผูบ้ริโภควยัทาํงานในกรุงเทพมหานครโดยจาํแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และอาชีพ ผลการศึกษาพบวา่ 1.) ผูบ้ริโภควยัทาํงานมี
ความคิดเห็นต่อระดบัแรงจูงใจดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์ ในระดบัมาก 2.) ผูบ้ริโภควยัทาํงานมี
ความคิดเห็นต่อตราสินคา้ ดา้นการรู้จกัชือตราสินคา้ ดา้นคุณภาพทีรับรู้ ดา้นความสัมพนัธ์กบัตรา
สินคา้และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัเห็นดว้ย 3.) ผูบ้ริโภควยัทาํงานทีมีลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และอาชีพ มีผลต่อ
พฤติกรรมเลือกซือสินคา้แฟชนัแบรนด์เนมต่างประเทศ ดา้นชนิดของสินคา้ทีนิยมซือ ดา้นแหล่ง
ข่าวสารเมือสินคา้ออกใหม่ และบุคคลทีมีอิทธิพลมากทีสุดในการตดัสินใจซือ อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั 0.05 

โดยสรุปพบว่า ผูบ้ริโภคทีมีระดบัการศึกษาและรายไดสู้งกว่า จะมีพฤติกรรมในการ
เลือกซือสินค้าแฟชันแบรนด์เนมต่างประเทศมากกว่าผูที้มีระดับการศึกษาตาํกว่า  เนืองจากมี
ทศันคติทีดีในการเปิดรับสือ มีความตอ้งการทีแตกต่างกนัออกไป และมีงบประมาณในการเลือกซือ
สินคา้แฟชนัแบรนด์เนมต่างประเทศไดม้ากกว่า มกัให้ความสนใจกบัคุณภาพและเอกลกัษณ์ของ
ตราสินคา้เป็นสาํคญั เนืองจากสินคา้แฟชนัแบรนดเ์นมนนั เป็นสินคา้ทีมีราคาสูง ทาํให้ผูบ้ริโภคทีมี
ระดบัการศึกษาสูงกว่าสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของสินคา้แฟชนัแบรนด์เนมต่างประเทศไดดี้ 
กวา่ผูบ้ริโภคทีมีระดบัการศึกษาตาํกวา่ 
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พรเทพ พงษ์ชยัอศวิน (2546) ไดศึ้กษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ

เสือผา้ตราสินคา้ต่างประเทศในไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์ เพือ
ศึกษาความแตกต่างทางดา้นพฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้ตราสินคา้ต่างประเทศในไทยตามลกัษณะ
ส่วนบุคคล และเพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการ
เลือกซือเสือผา้ตราสินคา้ต่างประเทศในไทยของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลของการศึกษา
พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซือ
เสือผา้ ตราสินคา้ต่างประเทศในไทย ในด้านประเภทของเสือผา้  ชนิดของเนือผา้  สีของเสือผา้ 
สถานทีในการเลือกซือ จาํนวนการซือต่อครัง  ปริมาณการซือต่อครัง และความถีในการซือแต่ละ
ครังทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 นอกจากนี ผูบ้ริโภคทีมีปัจจยัส่วนบุคคล
ต่างกนัจะมีพฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้ทีแตกต่างกนั กล่าวคือ บุคคลทีมีเพศ  อายุ ระดบัการศึกษา  
อาชีพ รายได ้และรูปแบบการดาํเนินชีวติทีแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้ตราสินคา้
ต่างประเทศในไทยทีแตกต่างกนั ในด้านประเภทของเสือผา้ เนือผา้ สีของเสือผา้ สถานทีในการ
เลือกซือเสือผา้ จาํนวนการซือต่อครัง ปริมาณการซือต่อครัง และความถีในการซือแต่ละครัง จะมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

โดยสรุปพบว่า อาชีพทีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคจะมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซือ
เสือผา้ตราสินคา้ต่างประเทศในไทยทีแตกต่างกนัไป ทงันีอาจเป็นเพราะว่า อาชีพทีแตกต่างกนัทาํ
ให้มีรูปแบบในการดาํเนินชีวิตทีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซือเสือผา้
ตราสินค้าต่างประเทศในไทยแตกต่างกัน เช่น ผูบ้ริโภคทีประกอบอาชีพพนักงานบัญชี จะมี
พฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซือเสือผา้ตราสินคา้ต่างประเทศในไทย ต่างจากผูบ้ริโภคทีประกอบ
อาชีพพนกังานการตลาด เป็นตน้ 

ธณวชั สุภาสี (2552) ไดศึ้กษาเรือง การรับนวตักรรมของลูกคา้ในสินคา้แฟชนัของ
ผูบ้ริโภคสตรี โดย มีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับนวตักรรมของ
ผูบ้ริโภค ในสินคา้เสือผา้แฟชนัของสตรีกบัตวัแปรอิสระ 3 ตวั คือ ความเป็นผูน้าํดา้นแฟชนั ความ
เกียวพนัระหวา่งผูบ้ริโภคกบัสินคา้แฟชนั และความตอ้งการโดดเด่นเฉพาะตวั และพฤติกรรมการ
ซือสินคา้เสือผา้แฟชนับางปัจจยั ผลการศึกษาพบวา่ การรับนวตักรรมของลูกคา้ในสินคา้แฟชนัของ
ผูบ้ริโภคสตรีมีคาวมสัมพนัธ์เชิงบวกกบัตวัแปรอิสระทงั 3 ตวั คือ ความเป็นผูน้าํดา้นแฟชนั ความ
เกียวพนัระหว่างผูบ้ริโภคกบัสินคา้แฟชนั และความตอ้งการโดดเด่นเฉพาะตวัทีระดบันยัสําคญั 
0.01 นอกจากนี กลุ่มผูบ้ริโภคสตรียงัมีความเป็นผูน้าํดา้นแฟชนัทีแตกต่างกนั และมีความเกียวพนั
กนัระหวา่งผูบ้ริโภคกบัสินคา้แฟชนัทีแตกต่างกนั และมีความตอ้งการโดดเด่นเฉพาะทีตวัแตกต่าง
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กนัในทุกตวัแปรยอ่ย อยา่งมีระดบันยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  แสดงให้เห็นวา่ตวัแปรอิสระทงั 
3 ตวั เป็นปัจจยัสาํคญัทีทาํใหผู้ห้ญิงมีการรับนวตักรรมสินคา้แฟชนัทีเร็วหรือชา้ขึน  

เกษม สุรวิริยากร (2550) ไดศึ้กษาเรือง พฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้แฟชนัแบรนด์
เนม ของผูบ้ริโภคในศูนยก์ารคา้ดิเอ็มโพเรียม โดยมีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

บุคลิกภาพของผูบ้ริโภคกบัพฤติกรรมการซือเสือผา้ แบรนด์เนม ในศูนยก์ารคา้ ดิ เอ็มโพเรียม      
ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคทีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีพฤติกรรมในการเลือกซือเสือผา้แบรนด์
เนมในศูนยก์ารคา้ ดิ เอ็มโพเรียม ดา้นมูลค่าการซือต่อชินต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 

0.05 และบุคลิกภาพทางดา้นชอบการแต่งตวั และชอบเขา้สังคม มีระดบัความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัสูง  บุคลิกภาพดา้นการตามกระแสแฟชนัเสือผา้ และบุคลิกภาพชอบความหรูหรา 
มีระดบัความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง และแรงจูงใจดา้นเหตุผล ดา้นอารมณ์ มี
ระดบัความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง  และพฤติกรรมในการเลือกซือเสือผา้แบรนด์
เนม ในศูนยก์ารคา้ดิ เอ็มโพเรียม ของผูบ้ริโภค ดา้นมูลค่าการซือต่อชินอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั 0.05  

โดยสรุปพบว่า  ปัจจยัด้านบุคลิกภาพของผูบ้ริโภคในแต่ละด้านมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้แฟชนัแบรนดเ์นม โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ทีมีบุคลิกภาพทีชืนชอบการ
แต่งตวัและตามกระแสแฟชนั ชอบความหรูหรา  ชอบการเขา้สังคมและตอ้งการได ้รับการยอมรับ
จากสังคม จะมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมทีแสดงออกมา นอกจากนียงัพบวา่แรง  จูงใจในการเลือก
ซือเสือผา้แฟชนัแบรนด์เนมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้แฟชนัแบรนด์เนมใน
ศูนยก์ารคา้ดิเอ็มโพเรียม  คือ การเลือกซือเสือผา้แฟชนัแบรนด์เนมทีรูปแบบมีความทนัสมยัตาม
แฟชนั เพราะทาํใหรู้้สึกมนัใจในตนเองและไดรั้บการยอมรับในสังคม  

ปิยนุช ประศาสน์กุล (2544) ไดศึ้กษาเรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับสาร 
รสนิยมและพฤติกรรมการแต่งกายของวยัรุ่นในกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาการ
เปิดรับสารของวยัรุ่น และเพือเปรียบเทียบการเปิดรับสารรสนิยม และพฤติกรรมการแต่งกายของวยั 
รุ่น และเพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับสารรสนิยม และพฤติกรรมการแต่งกายของวยั 
รุ่นในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ แหล่งขอ้มูลทีกลุ่มตวัอย่างเปิดรับมากทีสุดในการแต่ง
กาย คือ สือโทรทศัน์ และบุคคลทีกลุ่มตวัอย่าง ปรึกษาเกียวกบัการแต่งกายมากทีสุด คือ เพือน  
เหตุผลทีสําคญัทีสุดในการเลือกแต่งกาย คือ ตามแฟชนัสมยันิยม รูปแบบทีกลุ่มตวัอย่างชอบมาก
ทีสุดในการแต่งกาย คือ ตามแฟชนัและสมยันิยม กลุ่มตวัอยา่งทีมีลกัษณะทางประชากรทีแตกต่าง
กนัจะมีรสนิยมการแต่งกายแตกต่างกัน กลุ่มตวัอย่างทีมีลกัษณะทางประชากรทีแตกต่างกันมี
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พฤติกรรม การแต่งกายแตกต่างกนั และความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับสาร รสนิยมการแต่งกาย 
และพฤติกรรมการแต่งกายมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวก 

รวิเทพ มุสิกะปาน (2554) ไดศึ้กษาเรือง ผูท้รงอิทธิพลแฟชนัไทยร่วมสมยั โดยมีวตัถุ     
ประ สงค ์เพือศึกษาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นผูมี้ทีอาํนาจหรือมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงทาง
แฟชนัของไทย ผลการศึกษาพบว่า ผูท้รงอิทธิพลแฟชนัไทยร่วมสมยัทีทาํให้เกิดการเปลียนแปลง
แฟชนัไทยดงันี .) กลุ่มของผูน้าํแฟชนัทีใชก้ระบวนการของการแสดงตวัตน 2.) แรงบลัดาลแฟชนั 
หรือผูส่้งเสริมการของเกิดแฟชนัหรือผูที้เป็นแบบอย่างแฟชนั 3.) พืนทีของการเป็นตวัแทนจิตนา
การ .) กิจกรรมทางแฟชนัใน 4 องค์ประกอบสนับสนุน ไดแ้ก่ นกัเขียนหรือผูสื้อข่าวแฟชัน 

บรรณาธิการนิตยสารแฟชนั นางแบบและแฟชนัโชว ์การสือสารโฆษณาแฟชนัโดยรูปแบบทงัหมด
จะส่งเสริมซึงกนัและกนัในเชิงไปกลบั ทีต่างก็อิทธิพลกนั โดยอิทธิพลเหล่านนัจะมากหรือนอ้ยขึน 
อยูก่บัสือทีจะเป็นตวักลางในการแพร่กระจายของแฟชนั 

สุพิชา บา้นชี (2547) ไดศึ้กษาเรือง รูปแบบการดาํเนินชีวิต การแสวงหาขอ้มูลและ
พฤติกรรมการซือสินคา้แฟชนัของผูห้ญิงวยัทาํงาน โดยมีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างรูปแบบการดาํเนินชีวิต การแสวงหาขอ้มูลดา้นแฟชนั และพฤติกรรมการซือสินคา้แฟชนั
ของผูห้ญิงวยัทาํงาน ผลการศึกษาพบวา่ ผูห้ญิงวยัทาํงานมีการแสวงหาขอ้มูลดา้นแฟชนั ก่อนการ
ตดัสินใจซือในหลายลกัษณะคือ การแสวงหาขอ้มูลอยา่งเฉพาะเจาะจงเพือการซือ รองลงมา คือ การ
แสวงหาขอ้มูลอยา่งต่อเนือง  เมือผูห้ญิงวยัทาํงานตอ้งการแสวงหาขอ้มูลเพือใชใ้นการตดัสินใจซือ
สินคา้แฟชนันนั จะแสวงหาขอ้มูลจากประสบการณ์ส่วนบุคคล เช่น การทดลองใชสิ้นคา้ และการ
ไดส้ัมผสัจริงมากกวา่วิธีอืนๆอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  รองลงมาคือ ขอ้มูลทีไดจ้าก
ประสบการณ์เดิม  สิงทีอยู่ในความทรงจาํ  การถามเพือนหรือญาติ และการแสวงหาขอ้มูลจากสือ
ต่างๆ คือ โทรทศัน์ รองลงมาคือ นิตยสารแฟชนั 

ทศันาวลยั เตชะพิสิษฐ ์(2545) ไดศึ้กษาเรือง ทศันคติและพฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้
แฟชันนาํเขา้จากต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการเลือกซือ
เสือผา้แฟชนันาํเขา้จากต่างประเทศ ในลกัษณะประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาดและการ
เปิดรับข่าวสาร ผลการศึกษาพบวา่ .) ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับข่าวสารกบัพฤติกรรมการ
เลือกซือเสือผา้แฟชนันาํเขา้จากต่างประเทศ พบวา่ การเปิดรับข่าวสารจากสือมวลชน สือบุคคลและ
สือเฉพาะกิจ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้แฟชันนาํเขา้จากต่างประเทศของ
ผูบ้ริโภค ดา้นจาํนวนชินและจาํนวนครังทีซือต่อ 2 เดือน ทีระดบันยัสําคญั 0.05 2.) ความสัมพนัธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้แฟชนันาํเขา้จากต่างประเทศ 
พบวา่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซือในดา้นปริมาณทีซือ
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ต่อครัง ทีระดบันยัสาํคญั 0.05 และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซือ
ในดา้นปริมาณทีซือ 2 เดือนต่อครัง ทีระดบันยัสาํคญั 0.05 

โดยสรุปพบวา่ การเปิดรับข่าวสารของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติดา้นเสือผา้
แฟชนันาํเขา้จากต่างประเทศ ซึงกลุ่มผูบ้ริโภคมีการเปิดรับข่าวสารจากสือมวลชนทีเป็นทีนิยมกนั
ในหมู่ดารานกัร้องและนกัแสดง ทาํให้เกิดทศันคติทีดีต่อการให้ความสําคญักบัเสือผา้แฟชนันาํเขา้
จากต่างประเทศ  แสดงว่าหากกลุ่มผูบ้ริโภคมีการเปิดรับข่าวสารจากสือมวลชนมากขึน จะทาํให้
ทศันคติทีดีต่อการเลือกซือเสือผา้แฟชนันาํเขา้จากต่างประเทศเพิมมากขึน 

บทสรุปงานวจัิยทีเกยีวข้อง 
        จากการศึกษาถึงงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ซึงผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัในดา้นต่างๆทีเกียวขอ้ง
กับความสัมพนัธ์ระหว่างการให้ความสําคญักับความเคลือนไหวแฟชันและความพึงพอใจใน       
กลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค จากการทบทวนงานวิจยัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงนาํมาใช้
เป็นแนวทางในการดาํเนินการวจิยั โดยการบูรณาการแนวความคิดในการวิจยั ซึงมีความสอดคลอ้ง
เชิงเหตุและผล ทงันี ผูว้ิจยัมีความเชือว่า ผลจากการศึกษาวิจยัของการให้ความสําคญักบัความ
เคลือนไหวแฟชนัจะมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของ
ผูบ้ริโภค ซึงผูว้จิยัจะนาํผลของการศึกษามาประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพือเพิม
ความสามารถในการแข่งขนัธุรกิจดา้นอุตสาหกรรมแฟชนั เพือตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้าหมาย คือ สตรีวยัทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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บทท ี  

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

การศึกษาความความสัมพนัธ์ระหว่างการให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชัน
และความพึงพอใจในกลยุทธทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค การศึกษาครังนีเป็นการวิจยั
ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยเน้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสํารวจ (Survey 

Research) โดยมีวธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยการใชแ้บบสอบถาม ซึงมีวธีิการดาํเนินการศึกษาวจิยั ดงันี 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
2. เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 
3. การสร้างเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 
4. การตรวจสอบเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 
5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
6. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร  
ประชากร ทีใช้ในการวิจัยครังนี ได้แก่ ผูบ้ริโภคสตรีทีเคยเลือกซือเสือผา้แฟชัน

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวลิด์ ซึงไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแน่นอน 

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู ้บริโภคสตรีทีเคยเลือกซือเสือผ้าแฟชัน 

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์  เนืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดขนาด
ตวัอย่างจากการใช้สูตรสําหรับกรณีทีไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแน่นอน และกาํหนดค่าความ
เชือมนั เท่ากบั 95% และค่าความคลาดเคลือนเท่ากบั 5% ดงัสูตรต่อไปนี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 

2549: 27) 

 

     สูตรทีใช ้    
 

             โดย     n   =     จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 

n   =    Z2    4e2 
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      Z  =    ค่ามาตรฐานทีระดบัความเชือมนั ทีผูว้จิยักาํหนดไว ้ 
                                                            คือ 95% โดยอาศยัค่าพืนที α/  ไดจ้ากค่าระดบัความ 

                                                            เชือมนั (1-α) =1.96 

       e  =   ค่าความคลาดเคลือนของกลุ่มตวัอยา่งในทีนีใช ้0.05 

    เมือแทนค่าสูตรจะได ้ n =        __      = 384.16 หรือ 385 ตวัอยา่ง 
   

ในการศึกษาวจิยัครังนีไดเ้ท่ากบั 385 คน และเพือไม่ใหเ้กิดความผิดพลาดจากการตอบ
แบบสอบถาม จึงไดท้าํการสาํรองแบบสอบถามไว ้5% เท่ากบั 15 คน ดงันนั ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
สาํหรับการวจิยัครังนีเท่ากบั 400 คน 

การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง  
การเลือกกลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนี ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดย

การแจกแบบสอบถามเฉพาะผูบ้ริโภคสตรีทีเคยเลือกซือเสือผา้แฟชันศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด ์
เนืองจาก เป็นสถานทีทีรวมของร้านคา้ทีจดัจาํหน่ายตราสินคา้แฟชนัหลากหลายประเภท 
 
เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

การวิจยัครังนี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพือศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนัและความพึงพอใจในกลยุทธ์
ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาวจิยัเป็นแบบสอบถามทีสร้างขึน
จากกรอบแนวความคิดเพือเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามวตัถุประสงคใ์นการวิจยั โดย
แบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงันี 

ส่วนที 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและ

รายไดต่้อเดือน เป็นแบบสอบถามทีมีลกัษณะขอ้คาํถามแบบใหเ้ลือกตอบ (Check list) จาํนวน 4 ขอ้ 
ส่วนท ี2 พฤติกรรมการเลอืกซือเสือผ้าแฟชันของผู้บริโภค 
เป็นขอ้มูลพฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้แฟชนัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เหตุผล

ในการเลือกซือ ช่วงเวลาในการเลือกซือ ปริมาณในการเลือกซือ ความถีในการเลือกซีอและบุคคลที
มีอิทธิพลในการเลือกซือเสือผา้แฟชนั เป็นแบบสอบถามทีมีลกัษณะขอ้คาํถามแบบให้เลือกตอบ 
(Check list) จาํนวน 12 ขอ้ 

 

            

   (1.96)2 

  (0.05)2 
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ส่วนท ี3 การให้ความสําคัญกบัความเคลอืนไหวแฟชัน  
เป็นแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นเกียวกับการให้ความสําคัญกับความ

เคลือนไหวแฟชนัของผูบ้ริโภค 3 ดา้น ไดแ้ก่ ทศันคติทีมีต่อแฟชนั  ทศันคติการให้คุณค่าในตนเอง 
และทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม เป็นแบบสอบถามทีมีลกัษณะวดัระดบัความคิดเห็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale) ซึงผูว้ิจยัได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีความเคลือนไหวของแฟชนัมา
ประยกุตใ์ชใ้นการสร้างขอ้คาํถาม จาํนวน 15 ขอ้ 

ส่วนท ี4 ความพงึพอใจในกลยุทธทางการตลาดเสือผ้าแฟชันของผู้บริโภค  
เป็นแบบสอบถามวดัระดบัความคิดเห็นเกียวกบัความพึงพอใจในกลยทุธทางการตลาด

เสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค 4 ดา้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจดั
จาํหน่าย เป็นแบบสอบถามทีมีลกัษณะวดัระดบัความคิดเห็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 

ซึงผูว้ิจยัได้ใช้แนวคิดเกียวกบักลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชัน มาประยุกต์ใช้ในการสร้างข้อ
คาํถามจาํนวน 30 ขอ้ 

ในการวจิยัครังนี ผูว้จิยัใชม้าตรวดัแบบลิเคริท ์(Liker Scale) ของแบบสอบถามในส่วน
ที 3 และส่วนที 4 โดยเป็นขอ้คาํถามเชิงบวก ซึงไดก้าํหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนนไว ้5 ระดบั ดงันี  

คะแนนคําถาม    ระดับความคิดเห็น 
คะแนน  5   หมายถึง  มากทีสุด 
คะแนน  4   หมายถึง  มาก 
คะแนน  3   หมายถึง  ปานกลาง 
คะแนน  2   หมายถึง  นอ้ย 
คะแนน  1   หมายถึง  นอ้ยทีสุด 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยันาํขอ้มูลทงัหมดทีไดจ้ากแบบสอบถาม มาจดัหมวดหมู่ตามประเภทของการวดั       

ตวัแปรและดาํเนินการวิเคราะห์ในส่วนของสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปวิเคราะห์
ขอ้มูล โดยการพิจารณาแปลความหมายโดยคาํนวณค่าเฉลียตามเกณฑ์การให้คะแนนดว้ยการใช้
สูตรคาํนวณหาความกวา้งอตัราภาคชนั ดงันี  
          

 

โดยนาํคะแนนทีได ้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลียการแปลความหมายของระดบัความสนใจ
โดยยดึเกณฑที์ไดจ้ากสูตรคาํนวณของระดบัชนั = 0.80 ดงันี 

    คะแนนสูงสุด  คะแนนตาํสุด   
จาํนวนชนั 

= 5 - 1     =  0.80 
    5 
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ค่าเฉลยี      ระดับความสนใจ 

.  – 5.00   หมายถึง  มีความสนใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

         .  – 4.20   หมายถึง  มีความสนใจอยูใ่นระดบัมาก 

         .  – 3.40   หมายถึง  มีความสนใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  

         .8  – 2.60   หมายถึง  มีความสนใจอยูใ่นระดบันอ้ย 

         .  – 1.80   หมายถึง  มีความสนใจอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

การสร้างเครืองมือทใีช้ในการวจัิย   
1. ศึกษาคน้ควา้จากหนังสือเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องกับความความสัมพนัธ์

ระหว่างการให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนัและความพึงพอใจในกลยุทธทางการตลาด
เสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค เพือเป็นแนวทางในการพฒันาและสร้างแบบสอบถามทีใชใ้นการวจิยั 

2. นาํผลของการศึกษาตามขอ้ 1 มาพฒันาและสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบ 
ถามออกเป็น 4 ตอน พิจารณาเนือหาให้สอดคล้องกับกรอบแนวความคิด วตัถุประสงค์และ
สมมติฐานในการศึกษาวจิยั 

3. นําแบบสอบถามทีสร้างขึนตามกรอบแนวความคิด  เสนอต่ออาจารย์ทีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพือพิจารณาความเหมาะสม ความถูกตอ้งของการใชภ้าษา และครอบคลุมเนือหาของ
การวจิยั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคาํแนะนาํของอาจารย์ทีปรึกษาแล้วเสนอต่อ
ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 3 ท่าน เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและครอบคลุมเนือหาของการศึกษา 

5. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ แลว้นาํเสนออาจารย์
ทีปรึกษาพิจารณาอีกครัง 

การตรวจสอบเครืองมือทใีช้ในการวจัิย
คุณภาพด้านความเทยีงตรงเชิงเนือหา (Content Validity)
โดยนาํแบบสอบถามใหอ้าจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพือพิจารณาความสอดคลอ้งกนั

ระหวา่งขอ้คาํถามกบัเนือหาของงานวิจยั คุณภาพของเครืองมือ ความถูกตอ้งตรงตามเนือหาทีตอ้ง 
การความสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์การวิจยั และการใชเ้ครืองมือวิจยัสามารถวดัไดค้รอบคลุม
เนือหาทงัหมด จากนนั นาํแบบสอบถามให้ผูเ้ชียวชาญพิจารณาความสอดคลอ้งความครอบคลุม
ของขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั นิยามคาํศพัท์ ความเหมาะสมทางดา้นภาษาของขอ้
คาํถาม แลว้นาํมาหาค่าโดยใชเ้ทคนิค IOC (Index of Item – Objective Congruence) ซึงใชสู้ตรการ
คาํนวณ ดงันี 
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                     ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC = ∑R 

         N 

                             IOC = ผลรวมของคะแนนผูเ้ชียวชาญ 

        จาํนวนผูเ้ชียวชาญทงัหมด 

เมือ IOC  แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัเนือหา 
       ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดของผูเ้ชียวชาญทงัหมด 

                            N      แทน จาํนวนผูเ้ชียวชาญทงัหมด 

                    โดยทีผูเ้ชียวชาญจะประเมินดว้ยคะแนน 3 ระดบัคือ  
                       +1    =   สอดคลอ้ง 

                         0    =   ไม่แน่ใจ 

                        -1    =   ไม่สอดคลอ้ง 

ค่า IOC มีค่าระหวา่ง -1 ถึง 1 ขอ้คาํถามทีดีจะตอ้งมีค่า IOC ใกลเ้คียงกบั 1 โดยกาํหนด
เกณฑ์ค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ 0.50 ขึนไปถือว่าสอดคล้องในเกณฑ์ทียอมรับได้ (ทรงศกัดิ     
ภู่สีอ่อน, 2551: 50) จากการทดสอบค่า IOC จากแบบสอบถามความสัมพนัธ์ระหว่างการให้
ความสาํคญักบัความเคลือนไหวแฟชนัและความพึงพอใจในกลยุทธทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของ
ผูบ้ริโภค โดยไดค้่า IOC เท่ากบั 0.66 

ความเทยีงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) 
เครืองมือทีมีความเทียงตรงเชิงโครงสร้างนันสามารถวดัได้กับโครงสร้างหรือ

คุณลักษณะตามทฤษฎีของสิงนันๆ นันคือ ต้องสร้างข้อคาํถามให้มีพฤติกรรมต่างๆตรงตาม
พฤติกรรมทีเป็นเป้าหมายของสิงทีต้องการว ัด  เป็นการทดสอบองค์ประกอบเชิงยืนย ัน 
(Confirmatory Factor Analysis : CFA) ดว้ยการนาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัผูบ้ริโภคจาํนวน 
30 คน ซึงไดค้่าความเทียงตรงเชิงโครงสร้างของเครืองมือวดัในส่วนที 3 คือการให้ความสําคญักบั
ความเคลือนไหวแฟชนั และส่วนที 4 คือความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของ
คาํถามในแต่ละดา้นดว้ยค่า Factor Loading ทีมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.788 - 0.961 ดงัตารางที  (ศิริชยั 
กาญจนวาสี, 2544 :92) 
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ตารางที  แสดงค่านาํหนกัองคป์ระกอบ และค่าสัมประสิทธิแอลฟา 

ตวัแปร 
ค่านาํหนกัองคป์ระกอบ 

(Factor Loading) 
ค่าความเชือมนั 

(Cronbachs Alpha) 
การให้ความสําคัญกบัความเคลอืนไหวแฟชัน 
ทศันคติเกียวกบัแฟชนั 
ทศันคติการใหคุ้ณค่าในตนเอง 
ทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม 

 

0.788 - 0.870 

0.789 - 0.961 

0.865 - 0.885 

0.8269 

0.8580 

0.8839 

ความพงึพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผ้า
แฟชัน 
ผลิตภณัฑ์ 
ราคา 
การส่งเสริมการตลาด 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

0.839 - 0.862 

0.890 - 0.900 

0.816 - 0.885 

0.828 - 0.864 

0.8823 

0.8589 

0.8730 

0.9221 

 
วเิคราะห์หาความเชือมันของเครืองมือ (Reliability) 
ผูว้จิยัไดก้าํหนดใหมี้การทดสอบความเชือมนั โดยนาํแบบสอบถามทีไดป้รับปรุงแกไ้ข

ไปทดสอบความเชือมนั (Pre - Test) กบักลุ่มตวัอยา่งทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริง จาํนวน 30 ชุด แลว้นาํ 
ไปวเิคราะห์หาค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม โดยกาํหนดความเชือมนัที 95% (α = 0.05) ระดบั
ความถูกตอ้ง (Validity) และกาํหนดระดบันยัสําคญัที 0.5 หรือความเชือมนัทางสถิติที 95%โดยค่า
สัมประสิทธิแอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99)โดย
ผลการทดสอบค่าความเชือมนัของคาํถามแต่ละดา้นพบค่า Cronbach Alphas มีค่า 0.8269 ซึงค่าความ
เชือมนัควรอยูที่ระดบั 0.71 - 1.00 แบบสอบถามจึงสามารถนาํไปใชไ้ดแ้ละมีความเชือมนัสูง โดยใช้
เกณฑก์ารแปลผลความเชือมนั ดงันี 

0.00 - 0.20   ความเชือมนัตาํมาก / ไม่มีเลย 
0.21 - 0.40   ความเชือมนัตาํ 
0.41 - 0.70   ความเชือมนัปานกลาง 
0.71 - 1.00   ความเชือมนัสูง 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาความความสัมพนัธ์ระหว่างการให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชัน
และความพึงพอใจในกลยุทธทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบ 
รวมขอ้มูล ดงันี 

. เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบปฐมภูมิ ซึงขอ้มูลทีไดจ้ากแหล่งความรู้ต่างๆ การทบทวน
วรรณกรรมเกียวกบัแนวคิดทฤษฎี นิยามคาํศพัท ์ และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ตลอดจนพิจารณาแบบ 
สอบถามของงานวิจยัทีเกียวข้อง แล้วนาํมาสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องและครอบคลุม
วตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยั  

2. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ  และนาํเสนอต่ออาจารยที์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครัง เพือปรับปรุงแกไ้ขครังสุดทา้ยก่อนนาํไปทดลอง (Try out) 

โดยนาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์นนัไปทดลองใชก้บัผูบ้ริโภคทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน 

3. ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
4. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลแบบสอบถามทีไดรั้บ 
5. นาํขอ้มูลทงัหมดไปทาํการวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดแนวทางการนาํเสนอและวิเคราะห์ขอ้มูล  เพือใช้

เป็นภาพรวมในการตอบคาํถามของการวิจยั โดยนาํแบบสอบถามทีไดเ้ก็บรวบรวมมาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ และนาํไปลงรหัสขอ้มูลเพือวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปและ
นาํเสนอดว้ยตารางประกอบการบรรยาย ผูว้จิยัจึงไดใ้ชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี 

สถิติทใีช้ตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 
. การหาคุณภาพด้านความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยนาํแบบ 

สอบถามให้อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญ เพือพิจารณาความสอดคลอ้งกนัระหวา่ง
ขอ้คาํถามกบัเนือหาของงานวิจยั คุณภาพของเครืองมือ ความถูกตอ้งตรงตามเนือหาทีตอ้งการ
ความสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั และการใชเ้ครืองมือวิจยัสามารถวดัไดค้รอบคลุมเนือหา
ทงัหมด แลว้นาํมาหาค่าโดยใชเ้ทคนิค IOC (Index of Item – Objective Congruence) 

. การหาค่าความเทียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) แบบสอบถามทีมีความ
เทียงตรงเชิงโครงสร้างนนั สามารถสร้างขอ้คาํถามให้ตรงตามพฤติกรรมต่างๆทีเป็นเป้าหมายของ
สิงทีตอ้งการวดั ซึงเป็นการทดสอบองคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis : CFA) 
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3. การหาค่าความเชือมนั (Reliability) แบบสอบถามทงัแบบวดัทงัฉบบัและแบบราย
ดา้น โดยการห่าค่าความสอดคลอ้งภายใน ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (α - Coefficient) 

ของครอนบาช (Cronbach)  
สถิติทใีช้วเิคราะห์ข้อมูล 
1. การวเิคราะห์ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ ดา้นอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

ต่อเดือน เพือใช้อธิบายลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล โดยใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจง
ความถี (Frequency) 

2. การวเิคราะห์เกียวกบัพฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภคเพือใชอ้ธิบาย
พฤติกรรมดา้นต่างๆโดยใชส้ถิติค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถี (Frequency) 

3. การวเิคราะห์ระดบัความสนใจของการใหค้วามสาํคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั ใน
ดา้นทศันคติเกียวกบัแฟชนั ทศันคติการให้คุณค่าในตนเอง และทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม 
โดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

4. การวิเคราะห์ระดบัความสนใจของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้
แฟชนัของผูบ้ริโภค ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่ายโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิตทิใีช้เพอืการทดสอบสมมติฐาน 
1. การวเิคราะห์ความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และความพึงพอใจใน     

กลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว F-test (one-way ANOVA) และสถิติการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลียเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี 
LSD (Least Significant Difference) 

2. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั
และความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)  
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บทที 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั  เรืองความสัมพนัธ์ระหว่างการให้ความ 
สําคญักบัความเคลือนไหวแฟชันและความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชันของ
ผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนี ได้แก่ ผูบ้ริโภคสตรีทีเคยเลือกซือเสือผา้แฟชันที
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวลิด์ เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัไดน้าํเสนอ
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแสดงไวเ้ป็นลาํดบั ดงันี 

ตอนที 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ตอนที 2 พฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค 
ตอนที 3 การใหค้วามสาํคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั 
ตอนที 4 ความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั 
ตอนที 5 การทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที 1 ผูบ้ริโภคทีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนัต่างกนั 
สมมติฐานท ี2 การใหค้วามสาํคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั มีความสัมพนัธ์กบัความ    

พึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค 

สัญลกัษณ์ทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลและการแปลความหมายของการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดก้าํหนด 

สัญลกัษณ์ในการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพือใหเ้กิดความเขา้ใจและความเห็นตรงกนั ดงันี 

n  แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีศึกษา 
                   x   แทน ค่าเฉลียของกลุ่มตวัอยา่ง (Mean) 

S.D.  แทน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

F  แทน ค่าสถิติ F-test 

r  แทน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ 

p-value  แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Signifieance)  

*   แทน มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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**   แทน มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

ตอนที 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
การวิเคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  จากผูบ้ริโภคสตรี

ทีเคยเลือกซือเสือผา้แฟชัน ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์จาํนวน 00 คน จาํแนกตามอายุ ระดบัการ 
ศึกษา อาชีพและรายไดต่้อเดือน โดยใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี 

(Frequency) แสดงในตาราง ดงันี 

ตารางที 2 แสดงจาํนวนและร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จาํแนกตามลกัษณะของกลุ่ม
                 ตวัอยา่งในภาพรวม

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จาํนวน ร้อยละ 
. อายุ 

    20-25 ปี 

    26-30 ปี 

    31-35 ปี 

    36 ปีขึนไป 

  96 

152 

128 

  24 

24.0 

38.0 

32.0 

  6.0 

รวม 400 100.00 
2. ระดับการศึกษา 
    ตาํกวา่ปริญญาตรี  

    ปริญญาตรี  

    ปริญญาโท 

    สูงกวา่ปริญญาโท 

- 

296 

  92 

  12 

- 

74.0 

23.0 

  3.0 

รวม 400 100.00 
3. อาชีพ 
    ขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

    พนกังานบริษทัเอกชน  

    ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

    อืนๆ  

  36 

232 

108 

  24 

  9.0 

58.0 

27.0 

  6.0 
รวม 400 100.00 
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ตารางที 2 แสดงจาํนวนและร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จาํแนกตามลกัษณะของกลุ่ม
                ตวัอยา่งในภาพรวม(ต่อ) 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จาํนวน ร้อยละ 
. รายได้ต่อเดือน 

    ตาํกวา่ 15,000 บาท 

    15,001 – 2 ,  บาท  

    20,001 – 25,  บาท 

    สูงกวา่ 25,  บาทขึนไป 

  44 

120 

  72 

164 

11.0 

30.0 

18.0 

41.0 

รวม 400 100.00 

จากตารางที 2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 26-30 ปีจาํนวน 152 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมามีอายุระหวา่ง 31 – 35 ปี จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 อายุ
ระหวา่ง 20 – 25 ปี จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 240 และอายุ 36 ปีขึนไปจาํนวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.0 ตามลาํดบั 

ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 296 
คน คิดเป็นร้อยละ 74.0 รองลงมามีการศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 
และการศึกษาสูงกวา่ปริญญาโท จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามลาํดบั 

ดา้นอาชีพ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.0 รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 ขา้ราชการ/ พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ จํานวน  36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และอืนๆ จํานวน  24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 
ตามลาํดบั 

ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 25,001 บาทขึนไป 
จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมามีรายไดต่้อเดือน 15,001 – ,  บาท จาํนวน 120 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 มีรายไดต่้อเดือน 2 ,  –25,  บาท จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 
และมีรายไดต้าํกวา่ 15,  บาท จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ตามลาํดบั 

ตอนที 2 พฤติกรรมการเลอืกซือเสือผ้าแฟชันของผู้บริโภค 

การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล
เวลิดจ์าํนวน 400 คนโดยใชส้ถิติค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี (Frequency) แสดง
ในตาราง ดงันี 
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ตารางที 3 แสดงจาํนวนและร้อยละ พฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค จาํแนกตาม 
                ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งในภาพรวม

พฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค จาํนวน ร้อยละ 
1. เหตุผลในการเลอืกซือ  
    เป็นแฟชนัมาใหม่ทีกาํลงัไดรั้บความนิยมตามฤดูกาล 

    เป็นแฟชนัทีส่งเสริมบุคคลิกภาพของตนเองให้ดูดีขึน 

    เป็นแฟชนัทีนกัแสดงทีมีชือเสียงนิยมสวมใส่     
    เป็นแฟชนัทีออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ชือดงั 

104 

272 

  12 

  12 

26.0 

68.0 

  3.0 

  3.0 

รวม 400 100.00 
2. ปริมาณในการเลอืกซือ 
    1 ชินต่อครัง   

    2 ชินต่อครัง 

    3 ชินต่อครัง 

    มากกวา่ 3 ชิน 

  68 

200 

  48 

  84 

17.0 

50.0 

12.0 

21.0 

รวม 400 100.00 
3. ความถีในการเลอืกซือ 
    1-2 ครังต่อสัปดาห์   

    3-4 ครังต่อสัปดาห์  
    5-6 ครังต่อสัปดาห์   

    มากกวา่ 6 ครัง 

320 

56 

24 

- 

80.0 

14.0 

  6.0 

- 

รวม 400 100.00 
4. ช่วงเวลาในการเลอืกซือ 
    วนัจนัทร์-ศุกร์ 

    วนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์                  
    วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์   

    ไม่มีวนักาํหนดแน่นอน  

  56 

  84 

  20 

240 

14.0 

21.0 

  5.0 

60.0 

รวม 400 100.00 
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ตารางที 3 แสดงจาํนวนและร้อยละ พฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค จาํแนกตาม 
                ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งในภาพรวม (ต่อ) 

พฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค จาํนวน ร้อยละ 
  5. ระยะเวลาในการเลอืกซือ 
      นอ้ยกวา่ 1 ชวัโมง 

      1-2 ชวัโมง 

      2-3 ชวัโมง 

      มากกวา่ 3 ชวัโมง 

108 

148 

108 

  36 

27.0 

37.0 

27.0 

  9.0 

รวม 400 100.00 
6. ค่าใช้จ่ายในการเลอืกซือ 
    ตาํกวา่ 1,000 บาท   

    1,001-2,000  บาท  

    2,001-4,000  บาท   

    มากกวา่ 4,001 บาท 

116 

180 

  80 

  24 

29.0 

45.0 

20.0 

  6.0 

รวม 400 100.00 
7. บุคคลทมีีอทิธิพลในการเลือกซือ 
    ตวัเอง    

    ครอบครัว  
    เพือนสนิท    

    คนรัก 
    พนกังานขาย 

    การสวมใส่ของดารา / นางแบบ 

272 

  4 

28 

28 

  4 

64 

68.0 

  1.0 

  7.0 

  7.0 

  1.0 

16.0 

รวม 400 100.00 
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ตารางที 3 แสดงจาํนวนและร้อยละพฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค จาํแนกตาม 
                ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งในภาพรวม (ต่อ)

พฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค จาํนวน ร้อยละ 
 8. สือทรัีบข้อมูลข่าวสาร 
     อินสตาแกม/ เฟสบุค  

     แอพลิเคชนั/ เวบไซด์  
     นิตยสารแฟชนั   

     งานแสดงแฟชนัโชว ์
     อืนๆ  

280 

  40 

  72 

   4 

   4 

70.0 

10.0 

18.0 

  1.0 

  1.0 

รวม 400 100.00 
 9. ประเภทของเสือผ้าแฟชันทเีลอืกซือ 
     เสือยดื    

     เสือเชิต      

     เสือคลุม    

     เสือแจก็เก็ต      

     จมัสูท     

     ชุดเดรส      

     กระโปรงสัน/ ยาว     

     กางเกงขาสัน/ ยาว     

100 

  56 

  12 

   8 

 16 

140 

  28 

  40 

25.0 

14.0 

  3.0 

  2.0 

  4.0 

35.0 

  7.0 

10.0 

รวม 400 100.00 
10. เฉดสีและโทนสีของเสือผ้าแฟชันทเีลอืกซือ 
     โทนสีขาว-ดาํ     

     โทนสีร้อนสดใส     

     โทนสีอ่อนธรรมชาติ     

     โทนสีหวานพาสเทล     

     อืนๆ   

212 

  64 

  32 

  84 

   8 

53.0 

16.0 

  8.0 

21.0 

  2.0 

รวม 400 100.00 
 

 

 



64  
ตารางที 3 แสดงจาํนวนและร้อยละพฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค จาํแนกตาม
                ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งในภาพรวม (ต่อ) 

พฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค จาํนวน ร้อยละ 
11. โอกาสในการสวมใส่เสือผ้าแฟชัน 

เพือสวมใส่ตามเทรนด์แฟชนัใหม่   

เพือสวมใส่ไปทาํงาน  
เพือสวมใส่ในงานสังคม    

เพือสวมใส่ในเทศกาลพิเศษ 
อืนๆ  

104 

160 

  60 

  72 

   4 

26.0 

40.0 

15.0 

18.0 

  1.0 

รวม 400 100.00 
12. ยห้ีอของเสือผ้าแฟชันทเีลอืกซือ* 

ชาแนล (CHANEL)    

ปราดา (PRADA) 

ดีเคเอน็วาย (DKNY)    

ดีแอนดจี์ (D&G)     

ทอ็ปช็อป (TOPSHOP)    

ซาร่า (ZARA)  
เอม็เอน็จี (MNG)    

ยนิูโคล่ (UNIQLO) 

เอชแอนด์เอม็ (H&M)   

เฟอร์เอเวอร์ (FOREVER21) 

อิชชู่ (ISSUE)    

ฟายนาว (FLYNOW) 

เกรยฮ์าวน์ (GREYHOUND)    

โคลเซ็ท (KLOSET) 

อืนๆ  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

112 

   

   

   

   

  5  

  4.0 

  6.0 

  5.0 

  4.0 

37.0 

47.0 

26.0 

45.0 

58.0 

28.0 

11.0 

20.0 

23.0 

11.0 

13.0 

หมายเหตุ : * ตอบไดม้ากกวา่  คาํตอบ 

จากตารางที 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกซือเสือผา้
แฟชนัเพราะเป็นแฟชนัทีส่งเสริมบุคคลิกภาพของตนเองให้ดูดีขึน จาํนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 

.  รองลงมา เป็นแฟชนัมาใหม่ทีกาํลงัไดรั้บความนิยมตามฤดูกาล จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 
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.  เป็นแฟชนัทีนกัแสดงทีมีชือเสียงนิยมสวมใส่ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และเป็นแฟชนั

ทีออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ชือดงั จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามลาํดบั 

ปริมาณในการเลือกซือ พบวา่ ส่วนใหญ่มีปริมาณในการเลือกซือ 2 ชินต่อครัง จาํนวน 
 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมามีปริมาณในการเลือกซือ มากกว่า 3 ชิน จาํนวน 84 คน คิด

เป็นร้อยละ 21.0  ปริมาณในการเลือกซือ 1 ชินต่อครัง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และ
ปริมาณในการเลือกซือ 3 ชินต่อครัง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามลาํดบั 

ความถีในการเลือกซือ พบว่า ส่วนใหญ่มีความถีในการเลือกซือ 1-2 ครังต่อสัปดาห์ 

จาํนวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 รองลงมามีความถีในการเลือกซือ 3-4 ครังต่อสัปดาห์ จาํนวน 
56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และความถีในการเลือกซือ 5-6 ครังต่อสัปดาห์ จาํนวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ .  ตามลาํดบั 

ช่วงเวลาในการเลือกซือ พบว่า ส่วนใหญ่มีช่วงเวลาในการเลือกซือไม่มีวนักาํหนด
แน่นอน จาํนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา วนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์จาํนวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.0 วนัจนัทร์-ศุกร์ จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ จาํนวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามลาํดบั 

ระยะเวลาในการเลือกซือ พบว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเลือกซือ 1-2 ชัวโมง 
จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมามีระยะเวลาในการเลือกซือ นอ้ยกวา่ 1 ชวัโมง จาํนวน 
108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 ระยะเวลาในการเลือกซือ 2-3 ชวัโมง จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.0 และระยะเวลาในการเลือกซือมากกวา่ 3 ชวัโมง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 

ค่าใชจ่้ายในการเลือกซือ พบวา่ ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการเลือกซือ 1,001-2,000 บาท 
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมามีค่าใชจ่้ายในการเลือกซือตาํกวา่ 1,000 บาท จาํนวน 
116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 ค่าใชจ่้ายในการเลือกซือ 2,001-4,000 บาท จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.0 และค่าใช้จ่ายในการเลือกซือมากกว่า 4,00  บาท จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 
ตามลาํดบั 

บุคคลทีมีอิทธิพลในการเลือกซือ พบว่า ส่วนใหญ่มีบุคคลทีมีอิทธิพลในการเลือกซือ 
คือ ตวัเอง จาํนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 รองลงมา การสวมใส่ของดารา/นางแบบ จาํนวน  
คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 เพือนสนิทและคนรัก จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 เท่ากนั ครอบครัว
และพนกังานขาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลาํดบั 

สือทีรับขอ้มูลข่าวสาร พบวา่ ส่วนใหญ่สือทีรับขอ้มูลข่าวสารเป็นอินสตาแกม/ เฟสบุค 

จาํนวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมา นิตยสารแฟชนั จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 
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แอพลิเคชนั/ เวบไซด์ จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 งานแสดงแฟชนัโชวแ์ละอืนๆ จาํนวน  
คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 เท่ากนั ตามลาํดบั 

ประเภทของเสือผา้แฟชนัทีนิยมเลือกซือ พบวา่ ส่วนใหญ่มีประเภทของเสือผา้แฟชนัที
เลือกซือเป็นชุดเดรส จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมา เสือยืด จาํนวน 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.0 เสือเชิต จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 กางเกงขาสัน/ ยาว จาํนวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.0 กระโปรงสัน/ ยาว  จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 จมัสูท จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.0 และเสือแจก็เก็ต จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลาํดบั 

เฉดสีและโทนสีของเสือผา้แฟชันทีเลือกซือ พบว่า ส่วนใหญ่มีเฉดสีและโทนสีของ
เสือผา้แฟชันทีเลือกซือเป็นโทนสีขาว-ดาํ จาํนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมา โทนสี
หวานพาสเทล จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 โทนสีร้อนสดใส จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.0 โทนสีอ่อนธรรมชาติ จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และอืนๆ จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.0  ตามลาํดบั 

โอกาสในการสวมใส่เสือผา้แฟชัน พบว่า ส่วนใหญ่มีโอกาสในการสวมใส่เสือผา้
แฟชนัเพือสวมใส่ในการทาํงาน จาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา เพือสวมใส่ตามเท
รนดแ์ฟชนัใหม่ จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 เพือสวมใส่ในเทศกาลพิเศษ จาํนวน 72 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.0 เพือสวมใส่ในงานสังคม จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และอืนๆ จาํนวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลาํดบั 

ยีห้อของเสือผา้แฟชนัทีเลือกซือ พบวา่ ส่วนใหญ่เสือผา้แฟชนัทีเลือกซือเป็นยีห้อเอช
แอนดเ์อม็  จาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 รองลงมา ซาร่า จาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 
ยนิูโคล่ จาํนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0  ท็อปช็อป  จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 เฟอร์
เอเวอร์ จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 เอ็มเอ็นจี จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 เกรย์
ฮาวน์จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ฟายนาว จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 อืนๆ จาํนวน 
52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0  อิชชู่และโคลเซ็ท จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 เท่ากนั ปราดา 
จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0  ชาแนลและดีแอนด์จี จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 เท่ากนั 
ตามลาํดบั 
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ตอนที 3 การให้ความสําคัญกับความเคลอืนไหวแฟชัน 

การวิเคราะห์ระดบัการให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชันทงั 3 ด้านได้แก่ 
ทศันคติทีมีต่อแฟชัน ทศันคติการให้คุณค่าในตนเอง และทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม จาก
ขอ้มูลของผูบ้ริโภคสตรีทีเคยเลือกซือเสือผา้แฟชนั ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์ จาํนวน  คน โดย
ใชส้ถิติค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานแสดงในตาราง ดงันี 

ตารางที  ค่าเบียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความคิดเห็นเกียวกบัการให ้ 
                ความสาํคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั ในภาพรวม 

การใหค้วามสาํคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั x  S.D. ระดบัความสนใจ 
ทศันคติทีมีต่อแฟชนั 
ทศันคติการใหคุ้ณค่าในตนเอง 
ทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม 

3.69 

3.90 

3.64 

0.68 

0.65 

0.65 

มาก 

มาก 

มาก 

รวมเฉลยี 3.74 0.59 มาก 

จากตารางที  ความคิดเห็นเกียวกบัการให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนัใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั ( x  = 3.74, S.D.= 0.59) และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น
แลว้พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.64 - X = 3.90) โดยเรียงลาํดบั ดงันี 

ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ ทศันคติการให้คุณค่าในตนเอง ( x = 3.90, S.D.= 

0.65) รองลงมา คือ ทศันคติทีมีต่อแฟชนั ( x  = 3.69, S.D.= 0.65) และทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทาง
สังคม ( x  = 3.64, S.D.= 0.65) ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้นดงัตารางที 4-6  
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ตารางที 5 ค่าเบียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความคิดเห็นเกียวกบัการให ้

                ความสาํคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั ดา้นทศันคติทีมีต่อแฟชนั 
การใหค้วามสาํคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั 

ดา้นทศันคติทีมีต่อแฟชนั 
x  S.D. 

ระดบั 

ความสนใจ 
1. ท่านสนใจความเคลือนไหวของแฟชนัใหม่ๆ กระแสของ  
    ความทนัสมยัทีเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
2. ท่านสนใจความเคลือนไหวของแฟชนัใหม่ๆ ทีกาํลงัได ้รับ  
    ความนิยมในสังคม 
3. ท่านสนใจแฟชนัสากลรูปแบบใหม่ ทีเกิดจากการ 

    ผสมผสานทางวฒันธรรมตะวนัตก 
. ท่านสนใจแสวงหาขอ้มูลเสือผา้แฟชนัคอลเลคชนัมาใหม่ 

    อยูเ่สมอ 

5. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนัแบบใหม่ล่าสุด และได ้ 
    สวมใส่เป็นคนแรก 

3.72 

 

3.81 

 

3.68 

 

3.77 

 

3.49 

0.87 

 

0.91 

 

0.86 

 

0.97 

 

0.83 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวมเฉลยี 3.69 0.68 มาก 

จากตารางที 5 ความคิดเห็นเกียวกบัการให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนัใน
ดา้นทศันคติทีมีต่อแฟชนั ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.69, S.D. = 0.68) และเมือพิจารณาเป็น
รายขอ้แลว้ พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก ( x  = 3.49 - x = 3.81) โดยเรียงลาํดบั ดงันี 

ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ ท่านสนใจความเคลือนไหวของแฟชนัใหม่ๆ ที
กาํลงัไดรั้บความนิยมในสังคม ( x  = 3.84, S.D. = 0.91) รองลงมา คือ ท่านสนใจแสวงหาขอ้มูล
เสือผา้แฟชนัคอลเลคชนัมาใหม่อยูเ่สมอ ( x  = 3.77, S.D. = 0.97) ท่านสนใจความเคลือนไหวของ
แฟชนัใหม่ๆกระแสของความทนัสมยัทีเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ( x  = 3.72, S.D. = 0.87) ท่าน
สนใจแฟชนัสากลรูปแบบใหม่ ทีเกิดจากการผสมผสานทางวฒันธรรมตะวนัตก ( x  = 3.68, S.D. = 

0.86) และความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียตาํทีสุด ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนัแบบใหม่ล่าสุด และเป็น
คนแรกทีไดส้วมใส่ ( x  = 3.49, S.D. = 0.83) ตามลาํดบั 
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ตารางที 6 ค่าเบียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความคิดเห็นเกียวกบัการให ้

                ความสาํคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั ดา้นทศันคติการใหคุ้ณค่าในตนเอง 
การใหค้วามสาํคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั 

ดา้นทศันคติการใหคุ้ณค่าในตนเอง 
x  S.D. 

ระดบั 

ความสนใจ 
6. ท่านสนใจแต่งตวัตามแฟชนั เพือให้เขา้กบัสังคมและกลุ่ม 

    เพือนไดดี้ 
7. ท่านสนใจแต่งตวัตามแฟชนั เพือให้ดูโดดเด่นในสังคม  
    สร้างความแตกต่างและง่ายต่อการจดจาํ   
8. ท่านสนใจแต่งตวัตามแฟชนั เพือแสดงถึงเอกลกัษณ์ และ 

    สไตลใ์นตนเอง 
9. ท่านสนใจแต่งตวัตามแฟชนั เพือสร้างภาพลกัษณ์ของ 

    ตนเองใหดู้ดีขึน 
10. ท่านสนใจแต่งตวัตามแฟชนั เพือแสดงถึงรสนิยมทีดีใน 

      การแต่งตวั 

3.49 

 

3.58 

 

4.20 

 

4.19 

 

4.03 

0.82 

 

0.84 

 

0.87 

 

0.86 

 

0.88 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวมเฉลยี 3.90 0.65 มาก 

จากตารางที 6 ความคิดเห็นเกียวกบัการให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนัใน
ดา้นทศันคติการให้คุณค่าในตนเอง ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.90, S.D. = 0.65) และเมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.49 - x = 4.20) โดย
เรียงลาํดบั ดงันี 

ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ ท่านสนใจแต่งตวัตามแฟชัน เพือแสดงถึง
เอกลกัษณ์ และสไตลใ์นตนเอง  ( x  = 4.20, S.D. = 0.87) รองลงมา คือ ท่านสนใจแต่งตวัตามแฟชนั 
เพือสร้างภาพลกัษณ์ของตนเองใหดู้ดีขึน ( x  = 4.19, S.D. = 0.86) ท่านสนใจแต่งตวัตามแฟชนั เพือ
แสดงถึงรสนิยมทีดีในการแต่งตวั ( x  = 4.03, S.D. = 0.88) ท่านสนใจแต่งตวัตามแฟชนั เพือให้ดู
โดดเด่นในสังคม สร้างความแตกต่างและง่ายต่อการจดจาํ  ( x  = 3.58, S.D. = 0.84) และความ
คิดเห็นทีมีค่า เฉลียตาํทีสุด ท่านสนใจแต่งตวัตามแฟชนั เพือให้เขา้กบัสังคมและกลุ่มเพือนไดดี้       
( x  = 3.49, S.D. = 0.82) ตามลาํดบั 

 
 

 



70  
ตารางที  ค่าเบียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความคิดเห็นเกียวกบัการให ้

                ความสาํคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั ดา้นทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม 

การใหค้วามสาํคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั 
ดา้นทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม 

x  S.D. 
ระดบั 

ความสนใจ 
11. ท่านสนใจติดตามข่าวสารแฟชนัใหม่ๆจากผูสื้อข่าวแฟชนั 

      ผา่นช่องทางต่างๆ 
12. ท่านสนใจติดตามข่าวสารแฟชนัใหม่ๆจากนิตยสารแฟชนั 

      ชนันาํ 
13. ท่านสนใจติดตามข่าวสารแฟชนัใหม่ๆจากงานแสดง 

      แฟชนัโชว ์
14. ท่านสนใจติดตามข่าวสารแฟชนัใหม่ๆ ของดีไซน์เนอร์ที 

      มีชือเสียง 
15. ท่านสนใจติดตามข่าวสารแฟชนัใหม่ๆจากการแต่งตวัของ 

      ดาราและนกัแสดงต่างๆ 

3.78 

 

3.67 

 

3.59 

 

3.53 

 

3.64 

0.87 

 

0.85 

 

0.83 

 

0.88 

 

0.84 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวมเฉลยี 3.64 0.64 มาก 

จากตารางที 7 ความคิดเห็นเกียวกบัการให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนัใน
ดา้นทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.64, S.D. = 0.64) และเมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.53 - x = 3.78) โดย
เรียงลาํดบั ดงันี 

ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ ท่านสนใจติดตามข่าวสารแฟชนัใหม่ๆจาก
ผูสื้อข่าวแฟชนัผา่นช่องทางต่างๆ  ( x  = 3.78, S.D. = 0.87) รองลงมา คือ ท่านสนใจติดตามข่าวสาร
แฟชนัใหม่ๆจากนิตยสารแฟชนัชนันาํ ( x  = 3.67, S.D. = 0.85) ท่านสนใจติดตามข่าวสารแฟชนั
ใหม่ๆจากการแต่งตวัของดาราและนกัแสดงต่างๆ ( x  = 3.64, S.D. = 0.84) ท่านสนใจติดตาม
ข่าวสารแฟชนัใหม่ๆจากงานแสดงแฟชนัโชว ์ ( x  = 3.59, S.D. = 0.83) และ ความคิดเห็นทีมี
ค่าเฉลียตาํทีสุด ท่านสนใจติดตามข่าวสารแฟชนัใหม่ๆ ของดีไซน์เนอร์ทีมีชือเสียง ( x  = 3.53,  

S.D. = 0.88) ตามลาํดบั  
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ตอนที 4 ความพงึพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผ้าแฟชันของผู้บริโภค 

การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชันของ
ผูบ้ริโภค 4ด้าน ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจดัจาํหน่าย จาก
ขอ้มูลของผูบ้ริโภคสตรีทีเคยเลือกซือเสือผา้แฟชนัศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์ จาํนวน 400 คนโดยใช้
สถิติค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ซึงแสดงในตาราง ดงันี 

ตารางที 8 ค่าเบียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความความพึงพอใจในกลยทุธ์  
                ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค ในภาพรวม 

ความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั x  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเห็น 
ผลิตภณัฑ์ 
ราคา 
การส่งเสริมการตลาด 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

3.91 

3.64 

3.73 

3.80 

0.63 

0.68 

0.61 

0.66 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวมเฉลยี 3.77 0.53 มาก 

จากตารางที 8 ความคิดเห็นเกียวกบัความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้
แฟชนัของผูบ้ริโภค ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั ( x = 3.77, S.D. = 0.66) และเมือ
พิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.64 - x  = 3.91) โดย
เรียงลาํดบัดงัต่อไปนี 

ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ ผลิตภณัฑ์ ( x = 3.91, S.D. = 0.63) รองลงมา คือ 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ( x  = 3.80, S.D. = 0.66) การส่งเสริมการตลาด ( x = 3.73, S.D. = 0.61) 

และราคา ( x = 3.64, S.D. = 0.68) ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้นดงัตารางที 8-  
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ตารางที 9 ค่าเบียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความพึงพอใจในกลยทุธ์ทาง 

                การตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค ดา้นผลิตภณัฑ ์

ความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 

x  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเห็น 
. ท่านเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีความหลากหลายของ 

    รูปแบบใหเ้ลือก 
. ท่านเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีความหลากหลายของ 

    สีสันและลวดลายใหเ้ลือก 
. ท่านเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีขนาดตามความตอ้งการ 

    ใหเ้ลือก 
. ท่านเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีความหลากหลายของ    

    เนือผา้และวสัดุใหเ้ลือก 
5. ท่านเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีรูปแบบใหม่ๆ ทนัสมยั 

    ตามฤดูกาล 
. ท่านเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีสีสันและลวดลายแปลก 

    ใหม่ กาํลงัเป็นทีนิยมตามฤดูกาล 
. ท่านเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีเนือผา้และวสัดุแบบ 

    ใหม่ๆ กาํลงัเป็นทีนิยมตามฤดูกาล 
8. ท่านใหค้วามสาํคญักบัเสือผา้แฟชนั ทีมีความเรียบร้อย 

    ในการตดัเยบ็ 
9. ท่านใหค้วามสาํคญักบัเสือผา้แฟชนั ทีมีคุณภาพความ 

    คงทนของสีสันและลวดลาย 

10.ท่านใหค้วามสาํคญักบัเสือผา้แฟชนั ทีมีความทนทาน 

     ของเนือผา้และวสัดุ 

3.95 

 

3.86 

 

3.93 

 

3.81 

 

3.93 

 

3.73 

 

3.78 

 

4.13 

 

3.91 

 

4.03 

0.81 

 

0.91 

 

0.88 

 

0.90 

 

0.89 

 

0.89 

 

0.82 

 

0.82 

 

0.82 

 

0.82 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวมเฉลยี 3.91 0.63 มาก 
 

 
 



73  
จากตารางที 9 ความคิดเห็นเกียวกบัความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้

แฟชนัของผูบ้ริโภค ในดา้นผลิตภณัฑ์ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.91, S.D. = 0.63) และเมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.73 - x = 4.13) โดย
เรียงลาํดบั ดงันี 

ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ ท่านให้ความสําคญักบัเสือผา้แฟชนั ทีมีความ
เรียบร้อยในการตดัเยบ็  ( x  = 4.13, S.D. = 0.82) รองลงมา คือ ท่านให้ความสําคญักบัเสือผา้แฟชนั 
ทีมีความทนทานของเนือผา้และวสัดุ ( x  = 4.03, S.D. = 0.82) ท่านเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีความ
หลากหลายของรูปแบบให้เลือก ( x  = 3.95, S.D. = 0.81) ท่านเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีรูปแบบ
ใหม่ๆ ทนัสมยัตามฤดูกาล ( x  = 3.93, S.D. = 0.89) ท่านเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีขนาดตามความ
ตอ้งการให้เลือก ( x  = 3.89, S.D. = 0.88) ท่านให้ความสําคญักบัเสือผา้แฟชนั ทีมีคุณภาพความ
คงทนของสีสันและลวดลาย ( x  = 3.91, S.D. = 0.82)  ท่านเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีความ
หลากหลายของสีสันและลวดลายให้เลือก ( x  = 3.86, S.D. = 0.91) ท่านเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมี
ความหลากหลายของ   เนือผา้และวสัดุให้เลือก ( x  = 3.81, S.D. = 0.90) ท่านเลือกซือเสือผา้แฟชนั 
ทีมีเนือผา้และวสัดุแบบใหม่ๆ กาํลงัเป็นทีนิยมตามฤดูกาล ( x  = 3.78, S.D. = 0.82) และความคิด 
เห็นทีมีค่าเฉลียตาํทีสุด ท่านเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีสีสันและลวดลายแปลกใหม่ กาํลงัเป็นทีนิยม
ตามฤดูกาล ( x  = 3.73, S.D. = 0.89) ตามลาํดบั 
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ตารางที 10 ค่าเบียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความพึงพอใจในกลยทุธ์ทาง 

                   การตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค ดา้นราคา 

ความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั 
ดา้นราคา 

x  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเห็น 
1 . ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีระดบัราคาใหเ้ลือก 

      หลากหลาย 
12. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีราคาสมเหตุสมผล 
      เมือเทียบกบัสถานทีอืน 
13. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีราคาเหมาะสมกบั 

      คุณภาพเสือผา้ 
. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีราคาคุม้ค่ากบัสินคา้ 

      ทีไดรั้บไป 

4.13 

 

4.31 

 

4.35 

 

4.40 

0.83 

 

0.80 

 

0.75 

 

0.79 

มาก 

 

มากทีสุด 

 

มากทีสุด 

 

มากทีสุด 

รวมเฉลยี 3.64 0.68 มาก 

จากตารางที 10 ความคิดเห็นเกียวกบัความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้
แฟชนัของผูบ้ริโภค ในดา้นดา้นราคา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.64, S.D. = 0.68) และเมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากถึงมากทีสุด ( x  = 4.13 - x = 

4.40) โดยเรียงลาํดบั ดงันี 

ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีราคาคุม้ค่ากบั
สินคา้ทีไดรั้บไป ( x  = 4.40, S.D. = 0.79) รองลงมา คือ ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพเสือผา้ ( x  = 4.35, S.D. = 0.75) ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีราคา
สมเหตุสมผลเมือเทียบกบัสถานทีอืน ( x  = 4.31, S.D. = 0.80) และ ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียตาํทีสุด 

ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีระดบัราคาให้เลือกหลากหลาย ( x  = 4.13, S.D. = 0.83) 

ตามลาํดบั 
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ตารางที 11 ค่าเบียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความพึงพอใจในกลยทุธ์ทาง 

                   การตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
x  S.D. 

ระดบั 

ความคิดเห็น 
5. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีการลดราคาตาม 

      โอกาสและเทศกาลพิเศษต่างๆ 

16. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีบริการแลกเปลียน 

      รับคืนสินคา้ 
17. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีบริการชาํระผา่น 

      บตัรเครดิต 
18. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีส่วนลดสาํหรับการ 

      ซือครังต่อไป  
19. ท่านสนใจเสือผา้แฟชนั ทีมีการโฆษณาผา่นสือต่างๆ 

20. ท่านสนใจเสือผา้แฟชนั ทีมีการประชา สัมพนัธ์เผยแพร่ 

      อยา่งต่อเนือง 

21. ท่านสนใจเสือผา้แฟชนั ทีมีบริการแจง้ข่าวสารแฟชนั 

      ใหม่ๆทางอีเมลลอ์ยูเ่สมอ 
22. ท่านสนใจเสือผา้แฟชนั ทีมีการนาํ เสนอแฟชนัใหม่ๆ  
      จากงานแฟชนัโชว ์ 

4.19 

 

3.76 

 

3.80 

 

3.67 

 

3.63 

3.70 

 

3.51 

 

3.59 

0.82 

 

0.97 

 

0.96 

 

0.87 

 

0.91 

0.87 

 

0.90 

 

0.91 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวมเฉลยี 4.19 0.82 มาก 

จากตารางที 11 ความคิดเห็นเกียวกบัความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้
แฟชนัของผูบ้ริโภค ในดา้นการส่งเสริมการตลาด ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.19, S.D. = 

0.82) และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.51 - x = 

4.19)โดยเรียงลาํดบั ดงันี 

ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีการลดราคา
ตามโอกาสและเทศกาลพิเศษต่างๆ  ( x  = 4.19, S.D. = 0.82) รองลงมา คือ ท่านสนใจเลือกซือ
เสือผา้แฟชนั ทีมีบริการชาํระผา่นบตัรเครดิต ( x  = 3.80, S.D. = 0.96) ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้
แฟชนั ทีมีบริการแลกเปลียนรับคืนสินคา้ ( x  = 3.76, S.D. = 0.97) ท่านสนใจเสือผา้แฟชนั ทีมีการ
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่อยา่งต่อเนือง ( x  = 3.70, S.D. = 0.87) ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมี
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ส่วนลดสําหรับการซือครังต่อไป ( x  = 3.67, S.D. = 0.87) ท่านสนใจเสือผา้แฟชนั ทีมีการโฆษณา
ผา่นสือต่างๆ ( x  = 3.63, S.D. = 0.91)  ท่านสนใจเสือผา้แฟชนั ทีมีการนาํเสนอแฟชนัใหม่ๆ จาก
งานแฟชนัโชว ์ ( x  = 3.59, S.D. = 0.91) และ ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียตาํทีสุด ท่านสนใจเสือผา้
แฟชนั ทีมีบริการแจง้ข่าวสารแฟชนัใหม่ๆทางอีเมลลอ์ยูเ่สมอ ( x  = 3.51, S.D. = 0.90) ตามลาํดบั 

ตารางที 12 ค่าเบียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความพึงพอใจในกลยทุธ์ทาง 

                  การตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
x  S.D. 

ระดบั 

ความคิดเห็น 
23. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั จากร้านทีมีการตก 

      แต่งหนา้ร้านโดดเด่น ดูน่าสนใจ 
24. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั จากร้านทีมีหนา้ต่าง  
      แสดงสินคา้ สวยงามดูน่าสนใจ 
25. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั จากร้านทีมีหุ่นแสดง 

      แบบของเสือผา้แฟชนั ทนัสมยัดูน่าสนใจ 

26. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั จากร้านทีมีการจดัแยก 

      ประเภทเสือผา้ เป็นสัดส่วนชดัเจน 
27. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั จากร้านทีมีป้ายบอก 

      สัญลกัษณ์สินคา้ภายในร้านชดัเจน 
28. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั จากร้านทีมีบริการ  
      หอ้งลองสินคา้เพียงพอ 

29. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั จากร้านทีมีบริการ 

      ชาํระสินคา้เพียงพอ 
30. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั จากร้านทีมีพนกังาน 

      ขายบริการเพียงพอ 

3.86 

 

3.86 

 

3.85 

 

3.88 

 

3.78 

 

3.82 

 

3.70 

 

3.64 

0.84 

 

0.81 

 

0.88 

 

0.79 

 

0.86 

 

0.95 

 

0.88 

 

0.81 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวมเฉลยี 3.86 0.84 มาก 

จากตารางที 12 ความคิดเห็นเกียวกบัความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้
แฟชนัของผูบ้ริโภค ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.86, S.D. = 

0.84) และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.70 - x = 

3.88) โดยเรียงลาํดบั ดงันี 
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ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั จากร้านทีมีการ

จดั แยกประเภทเสือผา้ เป็นสัดส่วนชดัเจน  ( x  = 3.88, S.D. = 0.79) รองลงมา คือ ท่านสนใจเลือก
ซือเสือผา้แฟชนั จากร้านทีมีการตกแต่งหนา้ร้านโดดเด่น ดูน่าสนใจ ( x  = 3.86, S.D. = 0.84) ท่าน
สนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั จากร้านทีมีหนา้ต่างแสดงสินคา้ สวยงามดูน่าสนใจ ( x  = 3.86, S.D. = 

0.81) ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชัน จากร้านทีมีหุ่นแสดงแบบของเสือผา้แฟชัน ทนัสมยัดูน่า 
สนใจ ( x  = 3.85, S.D. = 0.88) ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั จากร้านทีมีบริการห้องลองสินคา้
เพียงพอ ( x  = 3.82, S.D. = 0.95) ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั จากร้านทีมีป้ายบอกสัญลกัษณ์
สินคา้ภายในร้านชดัเจน ( x  = 3.78, S.D. = 0.86)  ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั จากร้านทีมี
บริการชาํระสินคา้เพียงพอ ( x  = 3.70, S.D. = 0.88) และ ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียตาํทีสุด ท่าน
สนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั จากร้านทีมีพนกังานขายบริการเพียงพอ ( x  = 3.64, S.D. = 0.81) 

ตามลาํดบั 

ตอนที 5 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที 1 ผูบ้ริโภคทีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา  

อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ต่างกนั มีความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนัต่างกนั 

1. ผูบ้ริโภคทีมีอายุ ต่างกนั มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั
ต่างกนั 

2. ผูบ้ริโภคทีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของ
เสือผา้แฟชนัต่างกนั 

3. ผูบ้ริโภคทีมีอาชีพ ต่างกนั มีความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั
ต่างกนั 

4. ผูบ้ริโภคทีมีรายไดต่้อเดือน ต่างกนั มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของ
เสือผา้แฟชนัต่างกนั 

สมมติฐานที 2 การให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนัมีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค 

1. ทศันคติทีมีต่อแฟชัน มีความสัมพนัธ์ กบัความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
เสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค 

2. ทศันคติการให้คุณค่าในตนเอง  มีความสัมพนัธ์ กบัความพึงพอใจในกลยุทธ์ทาง
การตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค 
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3. ทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม มีความสัมพนัธ์ กบัความพึงพอใจในกลยุทธ์ทาง

การตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค 

 
การทดสอบสมมติฐานที 1  

ผูบ้ริโภคทีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือน ต่างกนัมีความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนัต่างกนั 

การวิเคราะห์ความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดบัการ 
ศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน กับความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชันของ
ผูบ้ริโภค โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test (one-way ANOVA) โดย
นาํเสนอผลการวเิคราะห์ ดงันี 

ตารางที 13 เปรียบเทียบความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั จาํแนกตามอาย ุ
ความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาด อาย ุ x  S.D. F p - Value 

1. ผลิตภณัฑ์ 20-25 ปี 
26-30 ปี 
31-35 ปี 
36 ปีขึนไป 

3.82 
3.93 
3.95 
3.85 

0.71 
0.61 
0.58 
0.70 

0.931 0.426 

รวม  3.91 0.63   
2. ราคา 20-25 ปี 

26-30 ปี 
31-35 ปี 

36 ปีขึนไป 

3.55 
3.72 
3.59 
3.83 

0.63 
0.76 
0.61 
0.62 

2.129 0.096 

รวม  3.64 0.68   
3. การส่งเสริมการตลาด 20-25 ปี 

26-30 ปี 

31-35 ปี 

36 ปีขึนไป 

3.67 

3.75 

3.79 

3.54 

0.63 

0.69 

0.53 

0.42 

1.571 0.196 

รวม  3.73 0.61   
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ตารางที 13 เปรียบเทียบความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั จาํแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
ความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาด อาย ุ x  S.D. F p - Value 

 4. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 20-25 ปี 

26-30 ปี 

31-35 ปี 

36 ปีขึนไป 

3.85 

3.75 

3.84 

3.65 

0.63 

0.74 

0.58 

0.63 

1.061 0.366 

รวม  3.80 0.66   
รวมเฉลีย 20-25 ปี 

26-30 ปี 

31-35 ปี 

36 ปีขึนไป 

3.72 

3.79 

3.79 

3.72 

0.56 

0.56 

0.46 

0.55 

. 57 .713 

รวม  3.77 0.53   

จากตารางที 13 พบว่า อายุต่างกนัมีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้
แฟชนั โดยรวม ไม่ต่างกนั ( F = 0.457, p > 0.05) และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่ อาย ุ
ต่างกันมีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชันทุกด้าน ไม่ต่างกนั คือ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ( F = 0.931, p > 0.05) ดา้นราคา ( F = 2.129, p > 0.05) ดา้นการส่งเสริมการตลาด           
( F = . , p > 0.05) และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ( F = 1.061, p > 0.05)  
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ตารางที  เปรียบเทียบความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั จาํแนกตามระดบัการ 

                   ศึกษา 
ความพึงพอใจในกลยทุธ์การตลาด ระดบัการศึกษา x  S.D. F p - Value 

 1. ผลิตภณัฑ์ ตาํกวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

3.10 

3.89 

4.05 

0.52 

0.63 

0.56 

12.811 0.000** 

รวม  3.91 0.63   
 2. ราคา ตาํกวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

2.83 

3.59 

3.91 

0.33 

0.65 

0.70 

18.132 0.000** 

รวม  3.64 0.68   
 3. การส่งเสริมการตลาด ตาํกวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

3.46 

3.74 

3.72 

0.62 

0.59 

0.68 

 1.272    0.281 

รวม  3.73 0.61   
 4. ช่องทางการจดัจาํหน่าย ตาํกวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

2.96 

3.81 

3.88 

0.59 

0.62 

0.71 

10.890 0.000** 

รวม  3.80 0.66   
รวมเฉลีย ตาํกวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

3.09 

3.76 

3.89 

0.49 

0.50 

0.56 

13.150 0.000** 

รวม  3.77 0.53   
หมายเหตุ : ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

จากตารางที 14 พบวา่ ระดบัการศึกษา ต่างกนัมีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสือผา้แฟชนั โดยรวม ต่างกนั ( F = 13.150, p < 0.05) และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่ 
ระดบัการศึกษา ต่างกนัมีความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั ต่างกนั 3 ดา้น คือ
ดา้นผลิตภณัฑ์ ( F = 12.811, p < 0.05) ดา้นราคา ( F = 18.132, p < 0.05) และดา้นช่องทางการจดั
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จาํหน่าย ( F = 10.890, p < 0.05) และไม่แตกต่างกนั  ดา้น คือ ดา้นการส่ง เสริมการตลาด ( F = 

1.272, p > 0.05) 

ดงันนัจึงทาํการเปรียบเทียบค่าเฉลียเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี LSD รายละเอียดดงัแสดงใน
ตารางที 14-17 

ตารางที 5 เปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั จาํแนก    
                  ตามระดบัการศึกษา ภาพรวมเป็นรายคู่ 

ระดบัการศึกษา x  ตาํกวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ตาํกวา่ปริญญาตรี 3.09 - 

- 

  -0.67** 
(0.00) 

  -0.80** 
(0.00) 

ปริญญาตรี 3.76 - 

- 

- 

- 

 -0.12* 
(0.04) 

ปริญญาโท 3.89 - 

- 

- 

- 

- 

- 

หมายเหตุ : ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 , * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 15 เมือทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสือผา้แฟชนั จาํแนกตามระดบัการศึกษา ภาพรวมเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มระดบัการศึกษาต่างๆ มี
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดับ 0.01  และ 0.05 ได้แก่ กลุ่มระดับการศึกษาปริญญาโท  มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทาง
การตลาดของเสือผา้แฟชนั ภาพรวมมากกวา่ ระดบัการศึกษาตาํกวา่ปริญญาตรีกบัปริญญาตรี และ
กลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั  ภาพรวม 

มากกวา่ ระดบัการศึกษาตาํกวา่ปริญญาตรี 
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ตารางที 16 เปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั จาํแนก   
                   ตามระดบัการศึกษา ดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นรายคู่ 

ระดบัการศึกษา x  ตาํกวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ตาํกวา่ปริญญาตรี 3.10 - 

- 

   -0.79** 
(0.00) 

   -0.94** 
(0.00) 

ปริญญาตรี 3.89 - 

- 

- 

- 

   -0.15** 
(0.00) 

ปริญญาโท 4.05 - 

- 

- 

- 

- 

- 

หมายเหตุ : ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

จากตารางที 16 เมือทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสือผา้แฟชนั จาํแนกตามระดบัการศึกษา  ดา้นผลิตภณัฑ์  เป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มระดบัการศึกษา
ต่างๆ มีความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั ดา้นผลิตภณัฑ์ แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั  0.01 ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาโท  มีความพึงพอใจในกลยุทธ์
ทางการตลาดของเสือผา้แฟชัน ด้านผลิตภณัฑ์ มากกว่า ระดบัการศึกษาตาํกว่าปริญญาตรีกับ
ปริญญาตรี และกลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้
แฟชนั ดา้นผลิตภณัฑ ์มากกวา่ ระดบัการศึกษาตาํกวา่ปริญญาตรี 

ตารางที 17 เปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั จาํแนก 
                   ตามระดบัการศึกษา ดา้นราคา เป็นรายคู่ 

ระดบัการศึกษา x  ตาํกวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ตาํกวา่ปริญญาตรี 2.83 - 

- 

   -0.76** 
(0.00) 

  -1.08** 
(0.00) 

ปริญญาตรี 3.59 - 

- 

- 

- 

  -0.32** 
(0.00) 

ปริญญาโท 3.91 - 

- 

- 

- 

- 

- 

หมายเหตุ : ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

จากตารางที 17 เมือทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสือผา้แฟชนั จาํแนกตามระดบัการศึกษา ดา้นราคา  เป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มระดบัการศึกษาต่างๆ 
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มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั ดา้นราคา  แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดับ 0.01 ได้แก่ กลุ่มระดับการศึกษาปริญญาโท  มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทาง
การตลาดของเสือผา้แฟชนั ดา้นราคา  มากกวา่ ระดบัการศึกษาตาํกวา่ปริญญาตรีกบัปริญญาตรี และ
กลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั  ดา้นราคา 
มากกวา่ ระดบัการศึกษาตาํกวา่ปริญญาตรี 

ตารางที 18 เปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั จาํแนก  
                   ตามระดบัการศึกษา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย เป็นรายคู่ 

ระดบัการศึกษา x  ตาํกวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ตาํกวา่ปริญญาตรี 2.96 - 

- 

  -0.85** 
(0.00) 

  -0.92** 
(0.00) 

ปริญญาตรี 3.81 - 

- 

- 

- 

           -0.07 

(0.39) 

ปริญญาโท 3.88 - 

- 

- 

- 

- 

- 

หมายเหตุ : ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

จากตารางที 18 เมือทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสือผา้แฟชนั จาํแนกตามระดบัการศึกษา  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  เป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่ม
ระดบัการศึกษาต่างๆ มีความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย  แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาโท 
และปริญญาตรี มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชัน ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย  มากกวา่ ระดบัการศึกษาตาํกวา่ปริญญาตรี  
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ตารางที 19 เปรียบเทียบความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั จาํแนกตามอาชีพ 

ความพึงพอใจใน 

กลยทุธ์ทางการตลาด 
อาชีพ x  S.D. F p - Value 

 1. ผลิตภณัฑ์ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 3.66 0.47  .  0.000** 

พนกังานบริษทัเอกชน 3.87 0.63   

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 4.14 0.59   

อืนๆ 3.57 0.70   

รวม  3.91 0.63   
 2. ราคา ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 3.36 0.62 10.799 0.000** 

พนกังานบริษทัเอกชน 3.61 0.67   

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 3.90 0.67   

อืนๆ 3.25 0.47   

รวม  3.64 0.68   
 3. การส่งเสริมตลาด ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 3.79 0.68  3.344    0.019* 

 พนกังานบริษทัเอกชน 3.73 0.63   

 ประกอบธุรกิจส่วนตวั 3.80 0.58   

 อืนๆ 3.38 0.38   

รวม  3.73 0.61   
 4. ช่องทางการจดั  
     จาํหน่าย 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 3.81 0.76  4.025 0.008** 

 พนกังานบริษทัเอกชน 3.82 0.69   

 ประกอบธุรกิจส่วนตวั 3.85 0.59   

 อืนๆ 3.35 0.35   

รวม  3.80 0.66   
    รวมเฉลีย ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 3.65 0.45  8.236    0.000* 
 พนกังานบริษทัเอกชน 3.76 0.54   

 ประกอบธุรกิจส่วนตวั 3.92 0.51   

 อืนๆ 3.39 0.39   

รวม  3.77 0.53   
หมายเหตุ : ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 , * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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จากตารางที 19 พบว่า อาชีพ ต่างกนัมีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของ

เสือผา้แฟชนั โดยรวม ต่างกนั ( F = 8.236, p < 0.05) และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่า 
อาชีพ ต่างกนัมีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั ต่างกนั  ดา้น คือ ดา้น
ผลิตภณัฑ์  ( F = . , p < 0.05) ดา้นราคา ( F = 10.799, p < 0.05) ดา้นการส่งเสริมการตลาด        
( F = . , p < 0.05) และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ( F = 4.025, p < 0.05) 

ดงันนั จึงทาํการเปรียบเทียบค่าเฉลียเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี LSD รายละเอียดดงัแสดงใน
ตารางที 20-24 

ตารางที 20 เปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั จาํแนก  
                   ตามอาชีพ ภาพรวมเป็นรายคู่ 

อาชีพ x  
ขา้ราชการ/ 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

ประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั 

อืนๆ 

ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

3.65 - 

- 

       -0.10 

(0.27) 

  -0.27** 
(0.01) 

 0.27 

(0.05) 

พนกังานบริษทั 
เอกชน 

3.76 - 

- 

- 

- 

  -0.17** 
(0.01) 

 0.37** 
(0.00) 

ประกอบธุรกิจส่วน 
ตวั 

3.92 - 

- 

- 

- 

- 

- 

 0.54** 
(0.00) 

อืนๆ 3.39 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

หมายเหตุ : ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  

จากตารางที 20 เมือทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสือผา้แฟชนั จาํแนกตามอาชีพ  ภาพรวม เป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มอาชีพต่างๆ มีความพึงพอใจใน       
กลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ 
กลุ่มอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน และอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทาง
การตลาดของเสือผา้แฟชนั ภาพรวม มากกวา่ อาชีพอืนๆ และกลุ่มประกอบธุรกิจส่วนตวั มีความพึง
พอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชัน ภาพรวม มากกว่า อาชีพขา้ราชการ/พนักงาน
รัฐวสิาหกิจ และอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
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ตารางที 21 เปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั จาํแนก  
                   ตามอาชีพ ดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นรายคู่ 

อาชีพ x  
ขา้ราชการ/ 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

ประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั 

อืนๆ 

ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

3.66 - 

- 

       -0.21 

(0.05) 

  -0.48** 
(0.00) 

 0.09 

(0.58) 

พนกังานบริษทั 
เอกชน 

3.87 - 

- 

- 

- 

  -0.26** 

(0.00) 

 0.31** 
(0.02) 

ประกอบธุรกิจส่วน 
ตวั 

4.14 - 

- 

- 

- 

- 

- 

 0.57** 
(0.00) 

อืนๆ 3.57 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

หมายเหตุ : ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  

จากตารางที 21 เมือทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสือผา้แฟชัน จาํแนกตามอาชีพ  ดา้นผลิตภณัฑ์เป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มอาชีพต่างๆ มีความพึง
พอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 
ไดแ้ก่ กลุ่มอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน และอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั มีความพึงพอใจในกล
ยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั ดา้นผลิตภณัฑ์มากกว่า อาชีพอืนๆ และกลุ่มประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั ดา้นผลิตภณัฑ์มากกวา่ อาชีพ
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ และอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
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ตารางที 22 เปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั จาํแนก 

                   ตามอาชีพ ดา้นราคาเป็นรายคู่ 

อาชีพ x  
ขา้ราชการ/ 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

ประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั 

อืนๆ 

ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

3.36 - 

- 

-0.25* 
(0.03) 

  -0.53** 
(0.00) 

 0.11 

(0.52) 

พนกังานบริษทั 
เอกชน 

3.61 - 

- 

- 

- 

  -0.29** 
(0.00) 

 0.35* 
(0.01) 

ประกอบธุรกิจส่วน 
ตวั 

3.90 - 

- 

- 

- 

- 

- 

 0.64** 
(0.00) 

อืนๆ 3.25 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

หมายเหตุ : ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 , * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 22 เมือทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสือผา้แฟชนั จาํแนกตามอาชีพ  ดา้นราคาเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มอาชีพต่างๆ มีความพึงพอใจใน      
กลยทุธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 และ 0.05 
ไดแ้ก่ กลุ่มอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั 

ดา้นราคามากกวา่ อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพอืนๆ ส่วนกลุ่มอาชีพ ประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั ดา้นราคามากกวา่ อาชีพ
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และอาชีพอืนๆ  
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ตารางที 23 เปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั จาํแนก 

                   ตามอาชีพ ดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นรายคู่ 

อาชีพ x  
ขา้ราชการ/ 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

ประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั 

อืนๆ 

ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

3.79 - 

- 

0.07 

(0.55) 

-0.01 

 (0.94) 

 0.41* 
(0.02) 

พนกังานบริษทั 
เอกชน 

3.73 - 

- 

- 

- 

       -0.07 

 (0.29) 

 0.35* 
(0.01) 

ประกอบธุรกิจส่วน 
ตวั 

3.80 - 

- 

- 

- 

- 

- 

 0.43* 
(0.01) 

อืนๆ 3.38 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

หมายเหตุ : * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 23 เมือทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสือผา้แฟชนั จาํแนกตามอาชีพ  ดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มอาชีพต่างๆ มี
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั . 5 ไดแ้ก่ กลุ่มอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังานบริษทัเอกชน และอาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตวั มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั ดา้นการส่งเสริม
การตลาดมากกวา่ อาชีพอืนๆ  
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ตารางที 24 เปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั จาํแนก 

                   ตามอาชีพ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย เป็นรายคู่ 

อาชีพ x  
ขา้ราชการ/ 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

ประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั 

อืนๆ 

ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

3.81 - 

- 

-0.01 

 (0.91) 

-0.04 

  (0.71) 

 0.45* 
(0.01) 

พนกังานบริษทั 
เอกชน 

3.82 - 

- 

- 

- 

-0.03 

  (0.67) 

 0.46** 
(0.00) 

ประกอบธุรกิจส่วน 
ตวั 

3.85 - 

- 

- 

- 

- 

- 

 0.49* 
(0.00) 

อืนๆ 3.35 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

หมายเหตุ : ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 , * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 24 เมือทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสือผา้แฟชนั จาํแนกตามอาชีพ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มอาชีพต่างๆ มี
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั 0.01 และ 0.05 ไดแ้ก่ กลุ่มอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ พนกังานบริษทัเอกชน และ
อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชัน ด้าน
ช่องทางการจดัจาํหน่าย มากกวา่ อาชีพอืนๆ  
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ตารางที 5 เปรียบเทียบความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั จาํแนกตามรายได ้ 
                   ต่อเดือน 

ความพึงพอใจในกลยทุธ์
ทางการตลาด 

รายไดต่้อเดือน x  S.D. F p - Value 

1. ผลิตภณัฑ์ ตาํกวา่ ,  บาท 3.73 0.65 7.979 0.000** 

15,001 -20,000บาท 3.79 0.63   

20,001 -25,000บาท 3.80 0.62   

สูงกวา่ ,  บาทขึนไป 4.09 0.60   

รวม  3.91 0.63   

2. ราคา ตาํกวา่ ,  บาท 3.73 0.62 8.265 0.000** 

15,001 -20,000บาท 3.40 0.47   

20,001 -25,000บาท 3.67 0.76   

สูงกวา่ ,  บาทขึนไป 3.79 0.74   

รวม  3.64 0.68   

3. การส่งเสริมการตลาด ตาํกวา่ ,  บาท 3.63 0.54 0.619    0.603 

 15,001 -20,000บาท 3.72 0.64   

 20,001 -25,000บาท 3.76 0.58   

 สูงกวา่ ,  บาทขึนไป 3.76 0.63   

รวม  3.73 0.61   

4. ช่องทางการจดัจาํหน่าย ตาํกวา่ ,  บาท 3.77 0.61 0.585    0.625 

 15,001 -20,000บาท 3.74 0.63   

 20,001 -25,000บาท 3.81 0.74   

 สูงกวา่ ,  บาทขึนไป 3.84 0.66   

รวม  3.80 0.66   

รวมเฉลีย ตาํกวา่ ,  บาท 3.71 0.55 3.805    0.010* 
 15,001 -20,000บาท 3.66 0.47   

 20,001 -25,000บาท 3.76 0.54   

 สูงกวา่ ,  บาทขึนไป 3.87 0.54   

รวม  3.77 0.53   

หมายเหตุ : ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 , * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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จากตารางที 25 พบวา่ รายไดต่้อเดือน ต่างกนั มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด

ของเสือผา้แฟชนั โดยรวม ต่างกนั ( F  = 3.805, p < 0.05) และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่ 
รายไดต่้อเดือน ต่างกนั มีความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั ต่างกนั 2 ดา้น คือ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ( F  = 7.979, p < 0.05) ดา้นราคา ( F  = 8.265, p < 0.05) และไม่แตกต่างกนั 2 ดา้น 
คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ( F =  0.619, p > 0.05) และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ( F  = 0.585, 

p > 0.05) 

ดงันนั จึงทาํการเปรียบเทียบค่าเฉลียเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี LSD รายละเอียดดงัแสดงใน
ตารางที 2 -28 

ตารางที 26 เปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั จาํแนก 

                   ตามรายไดต่้อเดือน ภาพรวมเป็นรายคู่ 

รายไดต่้อเดือน x  
ตาํกวา่ 
,  บาท 

15,001-20,000

บาท 

20,001-25,000

บาท 

สูงกวา่ 
,  บาท 

ตาํกวา่ ,  บาท 3.71 - 

- 

0.05 

(0.58) 

-0.04 

 (0.65) 

-0.16 

 (0.08) 

15,001-20,000 บาท 3.66 - 

- 

- 

- 

-0.09 

 (0.22) 

   -0.21** 
 (0.00) 

20,001-25,000 บาท 3.76 - 

- 

- 

- 

- 

- 

       -0.11 

 (0.14) 

สูงกวา่ 5,  บาท 3.87 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

หมายเหตุ : ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

จากตารางที 26 เมือทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสือผา้แฟชนั จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน  ภาพรวม เป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มรายไดต่้อเดือนต่างๆ มี
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั 0.01 ไดแ้ก่ กลุ่มรายไดต่้อเดือนสูงกว่า 25,001 บาทขึนไป มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทาง
การตลาดของเสือผา้แฟชนั ภาพรวม มากกวา่ รายไดต่้อเดือน 15,001 -20,000 บาท  
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ตารางที 27 เปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั จาํแนก 

                   ตามรายไดต่้อเดือน ดา้นผลิตภณัฑ ์เป็นรายคู่ 

รายไดต่้อเดือน x  
ตาํกวา่ 
,  บาท 

15,001-20,000

บาท 

20,001-25,000

บาท 

สูงกวา่ 
,  บาท 

ตาํกวา่ ,  บาท 3.73 - 

- 

-0.06 

  (0.56) 

        -0.07 

(0.54) 

  -0.35** 
(0.00) 

15,001-20,000 บาท 3.79 - 

- 

- 

- 

        -0.01 

(0.91) 

  -0.29** 
(0.00) 

20,001-25,000 บาท 3.80 - 

- 

- 

- 

- 

- 

  -0.28** 
(0.00) 

สูงกวา่ 5,  บาท 4.09 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

หมายเหตุ : ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

จากตารางที 27 เมือทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสือผา้แฟชนั จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน  ดา้นผลิตภณัฑ์ เป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มรายไดต่้อเดือน
ต่างๆ มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ กลุ่มรายไดต่้อเดือนสูงกวา่ 25,001 บาทขึนไป มีความพึงพอใจในกลยุทธ์
ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั ดา้นผลิตภณัฑ์ มากกวา่ รายไดต่้อเดือน ตาํกวา่ 15,001 บาท รายได้
ต่อเดือน 15,001 -20,000 บาท และรายไดต่้อเดือน 20,001 -25,000 บาท 
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ตารางที 28 เปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั จาํแนก 

                   ตามรายไดต่้อเดือน ดา้นราคา เป็นรายคู่ 

รายไดต่้อเดือน x  
ตาํกวา่ 
,  บาท 

15,001-20,000

บาท 

20,001-25,000

บาท 

สูงกวา่ 
,  บาท 

ตาํกวา่ ,  บาท 3.73 - 

- 

   0.32** 
       (0.00) 

0.06 

(0.63) 

-0.05 

 (0.59) 

15,001-20,000 บาท 3.40 - 

- 

- 

- 

  -0.27** 
(0.01) 

   -0.39** 
 (0.00) 

20,001-25,000 บาท 3.67 - 

- 

- 

- 

- 

- 

-0.12 

 (0.20) 

สูงกวา่ 5,  บาท 3.79 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

หมายเหตุ : ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

จากตารางที 28 เมือทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสือผา้แฟชนั จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน ดา้นราคา เป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มรายไดต่้อเดือนต่างๆ มี
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนั แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .01 ไดแ้ก่ กลุ่มรายไดต่้อเดือน ตาํกว่า 5,  บาท รายไดต่้อเดือน 20,001 -25,000 บาท 
และรายไดต่้อเดือนสูงกว่า 5,  บาทขึนไป มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้
แฟชนั ดา้นราคา มากกวา่ รายไดต่้อเดือน 15,001 -20,000 บาท  

การทดสอบสมมติฐานท ี2  
การให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชันมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน   

กลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค 

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนักบั
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผ้าแฟชันของผู ้บริโภค ด้วยการทดสอบสถิติค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ตามตารางทีแสดง ดงันี 
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จากตารางที 29 พบวา่ การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson’s Correlation Coefficient) กบัการทดสอบทีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ การให้ความสําคญั
กบัความเคลือนไหวแฟชนั  ดา้นทศันคติทีมีต่อแฟชนั  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจใน
กลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค ภาพรวม ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริม
การตลาด และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากบั (r = 0.768,       

p < 0.05) (r = 0.760, p < 0.05)(r = 0.745, p < 0.05) (r =  0.506 , p < 0.05) และ (r = 0.498 , p < 0.05) 
ตามลาํดบั 

การให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั  ดา้นทศันคติการให้คุณค่าในตนเอง  มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค ภาพรวม 
ด้านผลิตภณัฑ์ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย  โดยมีค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั   (r = 0.612, p < 0.05)   (r = 0.605, p < 0.05)   (r = 0.568, p < 0.05)           
(r = 0.432, p < 0.05)  และ (r = 0.396, p < 0.05) ตามลาํดบั 

การใหค้วามสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั  ดา้นทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม  มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค ภาพรวม 
ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย  โดยมีค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั   (r = 0.801, p < 0.05)  (r = 0.974, p < 0.05)   (r = 0.646, p < 0.05)            
(r = 0.536, p < 0.05)  และ (r = 0.493, p < 0.05) ตามลาํดบั            
 



96  
ตารางที 30 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานของการศึกษา 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐานการศึกษา 
สมมติฐานท ี1 ผูบ้ริโภคทีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ อายุ

ระดบัการศึกษาอาชีพ และรายไดต่้อเดือน ต่างกนัมี
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้
แฟชนัต่างกนั 

 

สมมติฐานที 1.1 ผูบ้ริโภคทีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจในกลยุทธ์
ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนัต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

( F  = 0.457, p > 0.05) 

สมมติฐานที 1.2 ผูบ้ริโภคทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจ
ในกลยทุธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนัต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

( F  = 13.150, p < 0.05 

สมมติฐานที 1.3 ผู้บริโภคทีมีอาชีพต่างกัน  มีความพึงพอใจใน  
กลยทุธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนัต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

( F  = 8.236 p < 0.05) 

สมมติฐานที 1.4 ผูบ้ริโภคทีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความพึงพอใจ
ในกลยทุธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนัต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน 

( F  = 3.805 p < 0.05) 

สมมติฐานท ี2 การให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชันมี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการ 
ตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค 

 

สมมติฐานที 2.1 ทศันคติทีมีต่อแฟชัน มีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชันของ
ผูบ้ริโภค 

ยอมรับสมมติฐาน 

(r=0.768, p < 0.05) 

สมมติฐานที 2.2 ทศันคติการให้คุณค่าในตนเอง  มีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั
ของผูบ้ริโภค 

ยอมรับสมมติฐาน 

(r=0.612, p<0.05) 

สมมติฐานที 2.3 ทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม มีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั
ของผูบ้ริโภค 

ยอมรับสมมติฐาน 

(r=0.801, p<0.05) 
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บทที 5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวจิยั เรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการใหค้วามสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนัและ
ความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantity 
Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการสํารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 
ผู ้บริโภคสตรีวยัทํางานทีเคยเลือกซือเสือผ้าแฟชันทีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์   เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึงผูว้ิจยั
ไดส้รุปผลการวจิยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ ดงันี 

สรุปผลการวจัิย 
การวจิยั เรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการใหค้วามสาํคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั และ

ความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงันี 
ตอนที 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
จากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายรุะหวา่ง 26-30 ปี  มีการศึกษา

ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือนสูงกวา่ 25 ,001  บาท
ขึนไป  

ตอนที 2 พฤติกรรมการเลอืกซือเสือผ้าแฟชันของผู้บริโภค 
จากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีเหตุผลในการเลือกซือเสือผา้

แฟชนัเพราะเป็นเสือผา้แฟชนัทีช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของตนเองให้ดูดีขึน  มีปริมาณในการเลือก
ซือ 2 ชินต่อครัง  มีความถีในการเลือกซือ  1-2 ครังต่อสัปดาห์ มีช่วงเวลาในการเลือกซือทีไม่มีวนั
กาํหนดแน่นอน  มีระยะเวลาในการเลือกซือ 1-2 ชวัโมงต่อครัง มีค่าใช้จ่ายในการเลือกซือ 1,001-
2,000 บาทต่อครัง บุคคลทีมีอิทธิพลในการเลือกซือ คือ ตวัเอง มีสือทีใชใ้นการรับขอ้มูลข่าวสาร 
คือ อินสตาแกม / เฟสบุค มีประเภทของเสือผา้แฟชนัทีนิยมเลือกซือ คือ ชุดเดรส มีเฉดสีและโทนสี
ของเสือผา้แฟชนัทีนิยมเลือกซือ คือ โทนสีขาว-ดาํ มีโอกาสในการสวมใส่เสือผา้แฟชนั  เพือสวมใส่
ในการทาํงาน และมียหีอ้ของเสือผา้แฟชนัทีนิยมเลือกซือ คือ ยหีอ้เอชแอนดเ์อม็ (H&M) 
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ตอนท ี3 การให้ความสําคัญกบัความเคลอืนไหวแฟชัน 
จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกียวกบัการให้ความสําคญักบัความเคลือนไหว

แฟชนัในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่ ดา้นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด 
คือ ทศันคติการใหคุ้ณค่าในตนเอง รองลงมา คือ ทศันคติทีมีต่อแฟชนั และดา้นทีมีค่าเฉลียตาํทีสุด 
คือ ทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม ดงันนั เมือแยกพิจารณาเป็นรายดา้นสามารถสรุปผลได ้ดงันี 

ดา้นทศันคติทีมีต่อแฟชนั  พบวา่ ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ ความสนใจใน
ความเคลือนไหวแฟชนัใหม่ๆทีกาํลงัไดรั้บความนิยมในสังคม รองลงมา คือ สนใจแสวงหาขอ้มูล
เกียวกบัเสือผา้แฟชนัคอลเลคชนัมาใหม่อยู่เสมอ และความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียตาํทีสุด คือ สนใจ
เลือกซือเสือผา้แฟชนัแบบใหม่ล่าสุดและเป็นคนแรกทีไดส้วมใส่  

ดา้นทศันคติการให้คุณค่าในตนเอง  พบวา่ ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ ความ
สนใจในการแต่งตวัตามแฟชนั เพือแสดงเอกลกัษณ์และสไตล์ในตนเอง รองลงมา คือ ความสนใจ
ในการแต่งตวัตามแฟชนั  เพือสร้างภาพลกัษณ์ของตนเองให้ดูดีขึน และความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียตาํ
ทีสุด คือ ความสนใจในการแต่งตวัตามแฟชนั เพือใหเ้ขา้กบัสังคมและกลุ่มเพือนไดดี้  

ดา้นทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม พบวา่ ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ สนใจ
ติดตามข่าวสารแฟชนัใหม่ๆจากผูสื้อข่าวแฟชนัผา่นทางช่องทางต่างๆ รองลงมา คือ สนใจติดตาม
ข่าวสารแฟชนัใหม่ๆจากนิตยสารแฟชนัชันนาํ และความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียตาํทีสุด คือ สนใจ
ติดตามข่าวสารแฟชนัใหม่ๆของดีไซน์เนอร์ทีมีชือเสียง  

ตอนท ี4 ความพงึพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผ้าแฟชันของผู้บริโภค 
จากการศึกษาพบวา่ ความคิดเห็นเกียวกบัความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้

แฟชนัของผูบ้ริโภค ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้พบวา่ ความคิด 
เห็นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และดา้นทีมีค่าเฉลียตาํทีสุด  คือ ดา้นราคา ดงันนั เมือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น  
สามารถสรุปผลได ้ดงันี 

ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ การใหค้วามสําคญักบัเสือผา้
แฟชนัทีมีความเรียบร้อยในการตดัเยบ็ รองลงมา คือ การให้ความสําคญักบัเสือผา้แฟชนัทีมีความ
ทนทานของเนือผา้และวสัดุ และความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียตาํทีสุด คือ การเลือกซือเสือผา้แฟชนัทีมี
สีสันและลวดลายแปลกใหม่กาํลงัเป็นทีนิยมตามฤดูกาล  

ดา้นราคา พบวา่ ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ สนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนัทีมี
ราคาคุม้ค่ากบัสินคา้ทีไดรั้บไป รองลงมา คือ สนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนัทีมีราคาเหมาะสมกบั
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คุณภาพของเสือผา้ และความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียตาํทีสุด คือ สนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนัทีมีระดบั
ราคาใหเ้ลือกหลากหลาย  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ สนใจเลือกซือ
เสือผา้แฟชนัทีมีการลดราคาตามโอกาสและเทศกาลพิเศษต่างๆ รองลงมา คือ สนใจเลือกซือเสือผา้
แฟชนัทีมีบริการชาํระสินคา้ผา่นบตัรเครดิต และความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียตาํทีสุด คือ สนใจเลือกซือ
เสือผา้แฟชนัทีมีบริการแจง้ข่าวสารแฟชนัใหม่ๆ ผา่นทางอีเมลลอ์ยูเ่สมอ  

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่ ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ สนใจเลือกซือ
เสือผา้แฟชนัจากร้านคา้ทีมีการจดัแยกประเภทของเสือผา้เป็นสัดส่วนชดัเจน รองลงมา คือ สนใจ
เลือกซือเสือผา้แฟชนัจากร้านคา้ทีมีการตกแต่งหนา้ร้านโดดเด่นดูน่าสนใจ และความคิดเห็นทีมีค่า 
เฉลียตาํทีสุด คือ สนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนัจากร้านคา้ทีมีพนกังานขายบริการเพียงพอ  

ตอนท ี5 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที 1 ผูบ้ริโภคทีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์  ไดแ้ก่ อายุ  ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัต่างกนั และ
เมือแยกเป็นรายสมมติฐานยอ่ย พบวา่ 

สมมติฐานที 1.1  ผูบ้ริโภคทีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
เสือผา้แฟชันรายด้านไม่แตกต่างกนัทงั 4 ด้าน คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริม
การตลาด และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย จึงปฏิเสธสมมติฐานที 1.1 

สมมติฐานที 1.2  ผูบ้ริโภคทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทาง 
การตลาดเสือผา้แฟชนัต่างกนั 3 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย
และดา้นทีไม่แตกต่างกนั 1 ดา้น คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด จึงยอมรับสมมติฐานที 1.2 

สมมติฐานที 1.3  ผูบ้ริโภคทีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
เสือผา้แฟชันต่างกนัทงั 4  ด้าน คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย จึงยอมรับสมมติฐานที 1.3 

สมมติฐานที 1.4  ผูบ้ริโภคทีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทาง 
การตลาดเสือผา้แฟชนัต่างกนั  2  ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นทีไม่แตกต่างกนั 2 ดา้น 
คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย จึงยอมรับสมมติฐานที 1.4 

สมมติฐานท ี2 การใหค้วามสาํคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั  มีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค และเมือแยกเป็นรายสมมติฐานย่อย
พบวา่ 
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สมมติฐานที 2.1 การให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั  ดา้นทศันคติทีมีต่อ

แฟชนัมีความสัมพนัธ์เชิงบวก กบัความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค
ในภาพรวมทงั 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย จึงยอมรับสมมติฐานที 2.1 

สมมติฐานที 2.2 การให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั  ดา้นทศันคติการให้
คุณค่านตนเอง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของ
ผูบ้ริโภค โดยภาพรวมทงั 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย จึงยอมรับสมมติฐานที 2.2 

สมมติฐานที 2.3 การให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั  ดา้นทศันคติต่อกลุ่ม
อา้งอิงทางสังคม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชัน
ของผูบ้ริโภค โดยภาพรวมทงั 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด  และ
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย จึงยอมรับสมมติฐานที 2.3 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจยั เรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการให้ความสําคญักบัความเคลือนไหว

แฟชนัและความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค ซึงเป็นการศึกษาถึง
ระดบัการให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชัน และความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด   
ขอ้คน้พบทีไดจ้ากการวจิยัสามารถอภิปรายผลได ้ดงันี  

1. พฤติกรรมการเลือกซือเสือผ้าแฟชันของผู้บริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงาน
ส่วนใหญ่ นิยมเลือกซือเสือผา้แฟชันประเภทชุดกระโปรงหรือชุดเดรส มีโอกาสในการสวมใส่
เสือผา้แฟชนัเพือการทาํงาน มีเฉดสีและโทนสีของเสือผา้แฟชนัทีนิยมเลือกซือ คือ โทนสีขาว-ดาํ 
เนืองจาก เป็นสีทีแสดงถึงความเป็นสุภาพและสามารถสวมใส่ไดใ้นหลายโอกาส มียีห้อของเสือผา้
แฟชนัทีนิยมเลือกซือมากทีสุด คือ เอชแอนด์เอ็ม (H&M) ซึงเป็นยีห้อของเสือผา้แฟชนัทีมีชือเสียง
จากต่างประเทศ เป็นทียอมรับและรู้จกัทวัโลก ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานนิยมเลือกซือเสือผา้แฟชนัที
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์อยา่งนอ้ย 1-2 ครังต่อสัปดาห์ ซึงมีช่วงเวลาในการเลือกซือเสือผา้แฟชนั   
ทีไม่มีวนักาํหนดแน่นอน มีระยะเวลาทีใชใ้นการเลือกซือเสือผา้แฟชนัโดยเฉลีย 1-2 ชวัโมงต่อครัง 
มีปริมาณในการเลือกซือเสือผา้แฟชนัในแต่ละครังจาํนวน 2 ชิน มีค่าใช้จ่ายทีใช้ในการเลือกซือ
เสือผา้แฟชนัประมาณ 1,001-2,000 บาท และมีเหตุผลในการเลือกซือเสือผา้แฟชนั เพราะเป็นเสือผา้
แฟชนัทีช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของตนเองให้ดูดีขึน นอกจากนีผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานนิยมเปิดรับ
ข่าวสารเกียวกบัเสือผา้แฟชนัใหม่ๆจากสือประเภทอินสตาแกมและเฟสบุค เนืองจากเป็นสือสังคม
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ออนไลน์ทีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคได้ง่าย และบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซือเสือผา้
แฟชนั คือ ตวัเอง เนืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอยา่ง มีช่วงอายุทีอยูใ่นวยัทาํงาน ซึงมีรายไดห้ลกัเป็น
ของตวัเอง จึงมีวฒิุภาวะในการตดัสินใจเลือกซือเสือผา้แฟชนัไดด้ว้ยตนเอง 

2. ผลการศึกษาข้อมูลการให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน   พบวา่ ผูบ้ริโภค
สตรีวยัทาํงานส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและ
เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้  พบวา่ มีค่าเฉลียทีใกลเ้คียงกนัทงั 3 ดา้น ซึงดา้นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด 
คือ ดา้นทศันคติการใหคุ้ณค่าในตนเอง  รองลงมาคือ ดา้นทศันคติทีมีต่อแฟชนั และดา้นทีมีค่าเฉลีย
ตาํทีสุด คือ ดา้นทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม  เมือแยกพิจารณาเป็นรายดา้นสามารถอภิปรายผล 
ดงันี 

ดา้นทศันคติทีมีต่อแฟชนั พบวา่ ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานใหค้วามสําคญักบัความเคลือน 
ไหวแฟชนั ดา้นทศันคติทีมีต่อแฟชนัอยู่ในระดบัปานกลาง สามารถอธิบายไดว้า่ ผูบ้ริโภคสตรีวยั
ทาํงานทีมีทศันคติทีดีต่อแฟชนั จะให้ความสนใจต่อกระแสแฟชนัใหม่ๆและการเปลียนแปลงของ
แฟชนัตามฤดูกาล และมีความสนใจในการแต่งตวัตามแฟชนัทีมีรูปแบบใหม่ๆทนัสมยัทีกาํลงัไดรั้บ
ความนิยมในสังคม รวมถึงมีความสนใจในการแสวงหาขอ้มูลเกียวกบัแฟชนัคอลเลคชนัใหม่ๆจาก
สือแฟชนัต่างๆ เนืองจาก เป็นสือทีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคทีชืนชอบแฟชนัไดง่้าย 

ดา้นทศันคติทศันคติการให้คุณค่าในตนเอง พบว่า ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานให้ความ 
สําคญักับความเคลือนไหวแฟชัน  ด้านทศันคติทศันคติการให้คุณค่าในตนเองอยู่ในระดับมาก 
สามารถอธิบายได้ว่า ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานทีมีทศันคติทีดีต่อการให้คุณค่าในตนเองนนั จะให้
ความสนใจคุณค่าในตนเอง และให้ความสําคญักบัความเป็นเอกลกัษณ์ในตนเองสูง จึงมีความ
สนใจในการแต่ง ตวัตามแฟชนัของตวัเองโดยไม่คิดทีจะลอกเลียนแบบผูอื้น โดยเฉพาะการแต่งตวั
ตามแฟชนัทีแสดงถึงภาพลกัษณ์และสไตล์ในตนเองเพือให้เกิดความภาคภูมิใจส่วนตวั นอกจากนี 
ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานส่วนใหญ่ ยงัให้ความสนใจในการแต่งตวัตามแฟชนัทีช่วยสร้างภาพลกัษณ์
ของตนเองใหดู้ดีขึน ทงันี เพือช่วยสร้างให้เกิดความมนัใจและช่วยเติมเต็มความตอ้งการพืนฐานใน
การแต่งตวั ทาํใหไ้ดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก 

ดา้นทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม พบวา่ ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานให้ความสําคญักบั
ความเคลือนไหวแฟชนั  ดา้นทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคมอยู่ในระดบัตาํ สามารถอธิบายไดว้่า 
ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานทีมีทศันคติทีดีต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม จะให้ความสนใจต่อกลุ่มหรือบุคคล
ทีมีอิทธิพลสําคญัต่อการเผยแพร่ข่าวสารแฟชนัใหม่ๆ และให้ความสนใจในการแต่งตวัตามแฟชนั
จากสือทีผูสื้อข่าวแฟชนันาํเสนอและนิตยสารแฟชนัชนันาํต่างๆ แต่ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานให้ความ
สนใจในการแต่งตวัตามแฟชนัของดีไซน์เนอร์ทีมีชือเสียงค่อนขา้งนอ้ย เนืองจาก ดีไซน์เนอร์ทีมี
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ชือเสียงส่วนใหญ่ยงัไม่เป็นทีรู้จกัของผูบ้ริโภค และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นนัให้ความสนใจในการ 
แต่งตวัตามแฟชนัจากสือทีมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เกียวกบัแฟชนัรูปแบบใหม่ๆมากกวา่ โดย
ไม่ไดย้ดึติดกบัตราสินคา้วา่เป็นของดีไซน์เนอร์ทีมีชือเสียงหรือไม่ 

3. ผลการศึกษาข้อมูลความพงึพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผ้าแฟชันของผู้บริโภค 
พบว่า ความคิดเห็นเกียวกบัความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภคใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่ มีค่าเฉลียทีใกลเ้คียงกนัทงั 4 ดา้น 
ซึงความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นทีมีค่าเฉลียตาํทีสุด  คือ ดา้นราคา เมือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น
สามารถอภิปรายผลได ้ดงันี 

ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทาง
การตลาดเสือผา้แฟชนัดา้นผลิตภณัฑ์  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สามารถอธิบายไดว้า่ ผูบ้ริโภคสตรี
วยัทาํงานส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจกบัคุณภาพของเสือผา้แฟชนัทีธุรกิจผลิตและนาํเสนอขายให้กบั
ผูบ้ริโภคตามฤดูกาลทีมีการเปลียนแปลงความเคลือนไหวแฟชนัตลอดเวลาค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะ
ให้ความสนใจในการเลือกซือเสือผา้แฟชันทีมีความประณีตและความเรียบร้อยในการตดัเย็บมี
ความคงทนของวสัดุ เนือผา้และผิวสัมผสัทีสวมใส่สบาย และมีรูปแบบของเสือผา้แฟชนัทีมีความ
หลากหลายใหเ้ลือก และมีสีสันและลวดลายแปลกใหม่กาํลงัไดรั้บความนิยมในสังคม ทีส่งผลทาํให้
ไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก 

ดา้นราคา พบวา่ ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานมีความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้
แฟชันด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับตาํ สามารถอธิบายได้ว่า ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานมีความ        
พึงพอใจในราคาของเสือผา้แฟชนัค่อนขา้งนอ้ย เนืองจาก ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานส่วนใหญ่ให้ความ
สนใจในการเลือกซือเสือผา้แฟชันทีมีคุณภาพ โดยไม่ยึดติดกบัราคาว่าจะแพงมากน้อยเพียงใด 
โดยเฉพาะเสือผา้แฟชันทีมีระดบัของราคาหลากหลายให้เลือก แต่ให้ความสนใจในการเลือกซือ
เสือผา้แฟชนัทีมีความคุม้ค่าของราคาเมือเทียบกบัสินคา้ทีไดรั้บ และให้ความสนใจเลือกซือเสือผา้
แฟชนัทีมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของเสือผา้แฟชนั  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานมีความพึงพอใจในกลยุทธ์
ทางการตลาดเสือผา้แฟชัน  ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สามารถ
อธิบายไดว้่า ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานมีความพึงพอใจในกิจกรรมทางการตลาดต่างๆทีธุรกิจแฟชนั
นาํเสนอ โดยเฉพาะความสนใจในการเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีการลดราคาตามโอกาสและเทศกาล
พิเศษต่างๆ และสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนัทีมีบริการชาํระสินคา้ผา่นบตัรเครดิต การมีบริการแลก 
เปลียนรับคืนสินคา้ และมีบริการส่วนลดสาํหรับการซือสินคา้ในครังต่อไป 
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ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่ ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานมีความพึงพอใจในกลยุทธ์

ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง สามารถ
อธิบายไดว้า่ ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานมีความพึงพอใจในการตกแต่งสถานทีภายในร้านคา้แฟชนัทีมี
ความทนัสมยั โดยเฉพาะความสนใจในการเลือกซือเสือผา้แฟชนัจากร้านคา้แฟชนัทีมีการจดัแยก
ประเภทของเสือผา้แฟชันเป็นสัดส่วนชัดเจนและง่ายต่อการเลือกซือ และมีความสนใจเลือกซือ
เสือผา้แฟชันจากร้านค้าแฟชันทีมีการตกแต่งหน้าร้านทีสวยงามโดดเด่นดูน่าสนใจ  และมีป้าย
สัญลกัษณ์ทีบอกตาํแหน่งของเคาน์เตอร์ชาํระสินคา้ชดัเจน  

4. การทดสอบสมมติฐาน 
    สมมติฐานท ี1 ผูบ้ริโภคทีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนั  มีความพึงพอใจใน 

กลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัต่างกนั พบวา่  ผูบ้ริโภคสตรีทีมีอายุต่างกนั  มีความพึงพอใจใน 
กลยุทธ์ทางการตลาดเสือผ้าแฟชันไม่ ต่างกัน  สามารถอธิบายได้ว่า  กลุ่มผู ้บริโภคทีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคทีมีลกัษณะอายุใกลเ้คียงกนั คือ มีช่วงอายุระหวา่ง 20-36 
ปีขึนไปหรือเรียกวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคสตรีทีมีช่วงอายอุยูใ่นวยัทาํงาน ซึงเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคทีมีวุฒิภาวะ
สูงสามารถเลือกและตดัสินใจซือเสือผา้แฟชนัต่างๆไดด้ว้ยความคิดของตนเอง และมีความสนใจใน
การเลือกซือเสือผา้แฟชนัทีคลา้ยคลึงกนั โดยให้ความสําคญักบัคุณภาพของเสือผา้แฟชนัเป็นหลกั 
ประกอบกบัธุรกิจไดผ้ลิตและจดัจาํหน่ายเสือผา้แฟชนัทีมีคุณภาพ มีความเรียบร้อยในการตดัเยบ็ 
และมีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของเสือผา้แฟชนั จึงทาํให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานไดอ้ย่างทวัถึง นอกจากนี  การจดัโปรโมชนัตามโอกาสและเทศกาลพิเศษ
ต่างๆ ตลอดจนการจดัจาํหน่ายของร้านคา้แฟชันทีมีการจดัแยกประเภทของเสือผา้เป็นสัดส่วน
ชดัเจน ทาํใหไ้ดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก ซึงผูบ้ริโภคทีมีลกัษณะอายุร่วมกนันี ยอ่ม
มีพฒันาการทางทศันคติ ความสนใจ ความชอบและความรู้สึกนึกคิดโดยรวมเหมือนกนั ส่งผลให้
ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงาน มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชันไม่ต่างกัน ซึง
สอดคลอ้งกบัแนวความ คิดของศรีกญัญา มงคลศิริ (2549) ทีอธิบายวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีมีลกัษณะอายุ
ร่วมกนัหรือกลุ่มคนทีเกิดและเติบโตในช่วงเวลาทีใกลเ้คียงกนั ย่อมมีพฒันาการทางดา้นความคิด
โดยรวมเหมือนกนั เพราะมีตวัแปรสําคญั คือ การนาํเอาเหตุการณ์หรือประสบการณ์ต่างๆทีเกิดขึน
ในแต่ละช่วงอายุของผูบ้ริโภค มาวิเคราะห์ประกอบเพือสรุปความเป็นตวัตนของผูบ้ริโภค และถือ
ไดว้า่เป็นตวัแปรทีสาํคญัทีสุด ทีทาํใหผู้บ้ริโภคทีมีลกัษณะอายุร่วมกนันนัมีความคิดและพฤติกรรม
การแสดงออกไม่ต่างกนั 

ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานทีมีการศึกษาต่างกนั  มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
เสือผา้แฟชนัต่างกนั พบว่า ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานทีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทส่วนใหญ่ จะมี
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ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชันมากกว่าผูบ้ริโภคทีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือตาํกว่า สามารถอธิบายไดว้า่ ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานทีมีการศึกษาสูงส่วนใหญ่จะ
เป็นผูที้มีความตอ้งในการแสวงความรู้ สังเกตุไดจ้ากค่านิยมในการศึกษาต่อปริญญาโท และมีความ
ไดเ้ปรียบอยา่งมากในการรับรู้ข่าวสารผา่นสือต่างๆไดดี้กวา่ผูบ้ริโภคทีมีระดบัการศึกษาตาํกวา่ ทาํ
ให้มีทศันคติทีแตกต่างกนัออกไป และสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของสินคา้แฟชนัไดดี้กว่าใน
เรืองของความต้องการโดยคาํนึงถึงคุณภาพของเสือผา้แฟชันในการเลือกซือเป็นหลัก ความ
เหมาะสมของราคา ตลอดจนการจดัจาํหน่ายของทางร้านคา้ทีมีการจดัแยกประเภทของเสือผา้แฟชนั
เป็นสัดส่วนชดัเจนและง่ายต่อการเลือกซือ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนลพร ทศันลญัจกร (2551) 
ไดศึ้กษาเรือง พฤติกรรมการเลือกซือสินคา้แฟชนัแบรนด์เนมต่างประเทศของผูบ้ริโภควยัทาํงาน 
พบวา่ ผูบ้ริโภคทีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่จะมีพฤติกรรมในการเลือกซือสินคา้แฟชนัมากกวา่ผูที้มี
ระดบัการศึกษาตาํ เนืองจาก ผูบ้ริโภคทีมีระดบัการศึกษาสูงจะมีทศันคติทีดีในการเปิดรับสือและมี
ความต้องการทีแตกต่างกนัออกไป และมกัให้ความสนใจกบัคุณภาพและเอกลกัษณ์ของสินค้า
แฟชนัแบรนด์เนมเป็นหลกั เนืองจาก สินคา้แฟชนัแบรนด์เนมเป็นสินคา้ทีมีราคาค่อนขา้งสูง และ
นิยมการโฆษณาลงในนิตยสารแฟชันชันนําต่างประเทศทีสามารถเข้าถึงผูบ้ริโภคระดบับนทีมี
ความรู้ไดม้ากกวา่ ทาํใหผู้บ้ริโภคทีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่สามารถรับรู้ข่าวสารแฟชนัแบรนด์เนม
จากต่างประเทศได้มาก และสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของสินคา้แฟชันได้ดีกว่าผูบ้ริโภคทีมี
ระดบัการศึกษาตาํกวา่หรือมีความรู้นอ้ยกวา่ 

ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานทีมีอาชีพต่างกัน  มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
เสือผา้แฟชนัต่างกนั พบว่า ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนหรือ
ประกอบธุรกิจส่วนตวั จะมีความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัมากกวา่ผูบ้ริโภคทีมี
อาชีพขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ สามารถอธิบายไดว้่า ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานทีมีอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชนหรือประกอบธุรกิจส่วนตวันนั ค่อนขา้งมีอิสระในการแต่งตวัในการทาํงาน
มากกว่า และมีความพึงพอใจในการเลือกซือเสือผา้แฟชันค่อนขา้งสูง เนืองจาก เสือผา้และการ
แต่งตวัตามแฟชนัเป็นการบ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคมอย่างหนึงของผูบ้ริโภค ซึงผูบ้ริโภคสตรี
วยัทาํงานทีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนหรือประกอบธุรกิจส่วนตวั จะให้ความสนใจกบัการเลือก
ซือเสือผา้แฟชนัทีมีคุณภาพค่อนขา้งสูง มีความเรียบร้อยในการตดัเยบ็ มีรูปแบบทีมีความทนัสมยั
เพือช่วยในการสร้างภาพลกัษณ์และส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีขึน  และมีราคาทีเหมาะสมกบัคุณภาพ
ของเสือผา้แฟชนั นอกจากนี เสือผา้แฟชนัทีมีการจดัโปรโมชนัตามโอกาสและเทศกาลพิเศษต่างๆ 
ตลอดจนมีการจดัจาํหน่ายของร้านคา้แฟชนัทีมีการจดัแยกประเภทเสือผา้แฟชนัเป็นสัดส่วน ทาํให้
ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานทีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนหรือประกอบธุรกิจส่วนตวั มีความสนใจใน
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การเลือกซือเสือผา้แฟชันมากกว่าผูบ้ริโภคทีมีอาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทีมี
ขอ้จาํกดัในการเลือกซือเสือผา้แฟชัน เนืองจาก อาชีพทีเป็นตวักาํหนดลกัษณะการแต่งตวัตาม
เครืองแบบของหน่วย งานนนัๆ ทาํให้ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานทีมีอาชีพขา้ราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจให้ความสนใจในการเลือกซือเสือผา้ ทีมีความเหมาะสมกบัอาชีพ บทบาทและหนา้ทีที
ตอ้งรับผดิชอบในสังคมทีต่างกนัไป ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรเทพ พงษช์ยัอศวิน (2546) ได้
ศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้ตราสินคา้ต่างประเทศในไทย ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพทีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคจะมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือก
ซือเสือผา้ตราสินคา้ต่างประเทศทีแตกต่างกนัไป ทงันีอาจเป็นเพราะว่า อาชีพทีแตกต่างกนัทาํให้
ผูบ้ริโภคมีรูปแบบในการดาํเนินชีวิตทีแตกต่างกนั และส่งผลให้มีพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือก
ซือเสือผา้ตราสินคา้ต่างประเทศทีแตกต่างกนั เช่น ผูบ้ริโภคทีประกอบอาชีพพนกังานบญัชี จะมี
พฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซือเสือผา้ตราสินคา้ต่างประเทศ ต่างจาก ผูบ้ริโภคทีประกอบอาชีพ
พนกังานการตลาด ซึงพนกังานการตลาดนนัจะมีแนวโนม้ในการตดัสินใจเลือกซือเสือผา้ตราสินคา้
ต่างประเทศมากกว่า เนืองจาก หนา้ทีการงานทีตอ้งมีการสํารวจตลาดนอกสถานที จึงมีความตอ้ง 
การเสือผา้เพือส่งเสริมใหมี้ภาพลกัษณ์ทีดูดีขึน เป็นตน้ 

ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานทีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั  มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการ 
ตลาดเสือผา้แฟชนัต่างกนั พบว่า ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลีนต่อเดือนสูงกว่า 
25 ,001 บาทขึนไป จะมีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั  มากกวา่ ผูบ้ริโภคทีมี
รายไดต่้อเดือนตาํกว่า  15 ,001 บาท  สามารถอธิบายไดว้า่ ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานทีมีรายไดสู้งนนั 
เนืองมาจาก ตาํแหน่งหนา้ทีการงานทีดี จึงส่งผลใหมี้ฐานะทางการเงินทีดี จะมีแนวโนม้ในการเลือก
ซือเสือผา้แฟชนัมากกวา่ผูที้มีระดบัรายไดต้าํกวา่ เพราะมีงบประมาณในการเลือกซือเสือผา้แฟชนัที
ไม่จาํกดั และมีความพึงพอใจในการเลือกซือเสือผา้แฟชนัทีมีคุณภาพ  มีความเรียบร้อยในการตดั
เยบ็และมีราคาทีเหมาะสมกบัคุณภาพของเสือผา้แฟชนั เนืองจาก ความตอ้งการในการปรับเปลียน
เสือผา้แฟชนัใหม่ๆอยูเ่สมอ เพือส่งเสริมบุคคลิกภาพของตนเองให้ดูดีขึนและใหมี้ความเหมาะสม
กบัรายไดที้ไดรั้บและตาํแหน่งหน้าทีการงานในสังคม ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนลพร ทศัน
ลญัจกร (2551) ได้ศึกษาเรือง พฤติกรรมการเลือกซือสินคา้แฟชนัแบรนด์เนมต่างประเทศของ
ผูบ้ริโภควยัทาํงาน พบวา่ ผูบ้ริโภคทีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทีต่างกนั จะมีผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซือสินคา้แฟชนัแบรนด์เนมต่างประเทศต่างกนั ซึงผูบ้ริโภคทีมีระดบัรายไดต้าํกว่า จะมี
แนวโนม้ในการเลือกซือสินคา้แฟชนันอ้ยกวา่ผูบ้ริโภคทีมีระดบัรายไดสู้ง เพราะมีค่าใชจ่้ายในการ
เลือกซือสินคา้ทีน้อยกวา่ อนัเนืองมาจากงบประมาณทีจาํกดั ส่วนผูบ้ริโภคทีมีระดบัรายไดสู้งกว่า
นนั จะมีอาํนาจและการตดัสินใจเลือกซือสินคา้แฟชนัแบรนด์เนมไดม้ากมาก เพือตอ้งการให้เป็นที
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ยอมรับของสังคม จึงตอ้งการเลือกซือสินคา้แฟชนัแบรนดเ์นมทีมีคุณภาพและมีความเป็นเอกลกัษณ์
ทีโดดเด่นไม่เหมือนใคร 

 สมมติฐานท ี2 การใหค้วามสาํคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั มีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค พบว่า  การให้ความสําคญักบัความ
เคลือนไหวแฟชนั ดา้นทศันคติทีมีต่อแฟชนั ดา้นทศันคติการให้คุณค่าในตนเอง และดา้นทศันคติ
ต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม มีความสัมพนัธ์เชิงบวก  กบัความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้
แฟชนัของผูบ้ริโภคในภาพรวมทงั 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย สามารถอธิบายไดว้า่ ผูบ้ริโภคทีมีความสนใจต่อกระแสแฟชนั
ใหม่ๆทีกาํลงัไดรั้บความนิยมในสังคม แฟชนัทีแสดงถึงเอกลกัษณ์และสไตล์ในตนเอง และแฟชนั
ทีกาํลงัไดรั้บความนิยมจากสือต่างๆอยูข่ณะนนั จะให้ความสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนัทีธุรกิจผลิต
และนาํเสนอขายค่อนขา้งมาก โดยคาํนึงถึงคุณภาพของเสือผา้แฟชนัเป็นหลกั และรูปแบบทีมีสีสัน
และลวดลายแปลกใหม่กาํลงัเป็นทีนิยมตามฤดูกาล  เมือสวมใส่แลว้ช่วยส่งเสริมบุคคลิกภาพของ
ตนเองให้ดูดีขึน นอกจากนี ผูบ้ริโภคยงัให้ความสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนัทีมีการโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นสือออนไลน์ต่างๆโดยเฉพาะอินสตาแกมและเฟสบุคทีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เมือ
แยกพจิารณาเป็นรายดา้นสามารถอภิปรายผลได ้ดงันี 

ดา้นทศันคติทีมีต่อแฟชัน พบว่า การให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชันด้าน
ทศันคติทีมีต่อแฟชัน  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้
แฟชนัของผูบ้ริโภคโดยภาพรวม สามารถอธิบายไดว้า่ ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานทีมีทศันคติทีดีต่อ
แฟชันจะมีความสนใจต่อแฟชนัใหม่ๆและการเปลียนแปลงของแฟชันตามฤดูกาล และให้ความ
สนใจในการแต่งตวัตามแฟชันทีมีรูปแบบใหม่ๆทนัสมยัและกาํลงัได้รับความนิยมในสังคมอยู่
ขณะนนั เพราะสวมใส่แลว้จะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของตนเองให้ดูดีขึน นอกจากนี  ผูบ้ริโภคสตรี
วยัทาํงานมีความพึงพอใจในการเลือกซือเสือผา้แฟชนัทีธุรกิจผลิตและนาํเสนอขาย โดยคาํนึงถึง
คุณภาพของเสือผา้แฟชนัเป็นหลัก การออกแบบและการผลิตทีรวดเร็วทนัสมยัตรงกับกระแส
แฟชนั และราคาทีมีความเหมาะสมกบัคุณภาพของเสือผา้แฟชนั นอกจากนี ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงาน
ยงัมีความสนใจในการแสวงหาขอ้มูลเกียวกบัเสือผา้แฟชนัคอลเลคชนัใหม่ๆจากสือแฟชนัต่างๆอยู่
เสมอ ทาํให้มีความพึงพอใจในการเลือกซือเสือผา้แฟชันทีมีการโฆษณาผ่านสือออนไลน์ต่างๆ 
เนืองจาก เป็นสือทีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคทีชืนชอบแฟชันได้ง่าย จึงทาํให้ได้รับความนิยมจาก
ผูบ้ริโภคเป็นอย่างมาก ทงันี เพือให้ไดเ้ป็นผูน้าํทางดา้นการแต่งตวัตามแฟชนัในลกัษณะดงักล่าว 
ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกษม สุรวิริยากร (2550) ไดศึ้กษาเรือง พฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้
แฟชันแบรนด์เนมของผูบ้ริโภคในศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม พบว่า  ปัจจยัด้านบุคลิกภาพของ
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ผูบ้ริโภคในแต่ละด้าน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้แฟชันแบรนด์เนม โดย
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ทีมีบุคลิกภาพชืนชอบในการแต่งตวั และตามกระแสแฟชนัสูง จะชอบความ
หรูหรา ชอบการเขา้สังคม และตอ้งการไดรั้บการยอมรับจากผูค้นในสังคม  ยอ่มมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมทีแสดงออกมา นอกจากนียงัพบวา่ แรงจูงใจในการเลือกซือเสือผา้แฟชนัแบรนด์เนมของ
ผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมในการเลือกซือเสือผา้แฟชนัแบรนด์เนมในศูนยก์ารคา้ดิเอ็ม
โพเรียม กล่าวคือ เหตุผลทีผูบ้ริโภคนิยมเลือกซือเสือผา้แฟชนัแบรนด์เนมทีมีรูปแบบทนัสมยัตาม
แฟชนั เพราะเมือไดส้วมใส่แลว้ทาํใหเ้กิดความรู้สึกมนัใจในตนเองและไดรั้บการยอมรับในสังคม  

ด้านทศันคติการให้คุณค่าในตนเอง  พบว่า การให้ความสําคญักบัความเคลือนไหว
แฟชนัดา้นทศันคติการให้คุณค่าในตนเอง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในกลยุทธ์ทาง 
การตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภคโดยภาพรวม สามารถอธิบายไดว้า่ ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานส่วน
ใหญ่ทีมีทศันคติทีดีต่อการให้คุณค่าในตนเอง จะมีความสนใจในตนเองและให้ความสําคญักบั
ความเป็นเอกลกัษณ์และสไตล์ในตนเองสูง จะมีความพึงพอใจในการเลือกซือเสือผา้แฟชนัทีธุรกิจ
ผลิตและนาํเสนอขาย โดยคาํนึงถึงคุณภาพของเสือผา้แฟชนัเป็นหลกั การผลิตทีมีคุณภาพสูงและ
ความมีเอกลักษณ์ของเสือผ้าแฟชันโดยไม่ลอกเลียนแบบผูอื้น เมือสวมใส่แล้วช่วยส่งเสริม
บุคลิกภาพของตนเองใหดู้ดีขึน ช่วยเสริมสร้างความมนัใจและเติมเต็มความตอ้งการพืนฐานในการ
แต่งตัว  ทาํให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้อย่างทวัถึง นอกจากนี 
ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานยงัมีความสนใจในสินคา้แฟชนัทีมีการผลิตเพือจาํหน่ายในช่วงโอกาสและ
เทศกาลพิเศษต่างๆทีมีจาํนวนจาํกดั เพือสร้างความภาคภูมิใจส่วนตวัเมือไดค้รอบครองสินคา้แฟชนั
พิเศษรุ่นนนั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธณวชั สุภาสี (2552) ไดศึ้กษาเรือง การรับนวตักรรมของ
ลูกคา้ในสินคา้แฟชนัของผูห้ญิง พบวา่ การรับนวตักรรมสินคา้แฟชนัของผูห้ญิง มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัตวัแปรอิสระ 3 ตวั คือ ความเป็นผูน้าํทางดา้นแฟชนั ความเกียวพนัระหวา่งผูบ้ริโภคกบั
สินคา้แฟชนัและความตอ้งการโดดเด่นเฉพาะตวั แสดงให้เห็นวา่ ตวัแปรอิสระทงั 3 ตวั เป็นปัจจยั
สาํคญัทีทาํใหผู้ห้ญิงมีการรับนวตักรรมสินคา้แฟชนัทีเร็วหรือชา้ขึน และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความ
เคลือนไหวของแฟชนัของฤดี หลิมไพโรจน์ (2555: 64) กล่าววา่ ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาสามารถใช้
อธิบายถึงสาเหตุทีทาํให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆตามแฟชัน  ไดแ้ก่ ความตอ้งการให้ตนเอง
สอดคลอ้งกบัสังคม เช่น การเลือกแต่งตวัตามรูปแบบของแฟชนัทีกาํลงัเป็นทีนิยมอยูใ่นขณะนนั 
เพือให้รู้สึกว่าตนเองสามารถเขา้กบักลุ่มเพือนไดดี้และดูเป็นคนไม่เชยตกยุค หรือการแต่งตวัเพือ
แสดงถึงการเป็นสมาชิกภาพทีทาํให้สามารถอยู่ในกลุ่มสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึงนนัได ้ดงันนั ความ
ต้องการเสือผา้แฟชันรูปแบบใหม่ๆของผูบ้ริโภค เนืองมาจากความต้องการพฒันารูปลักษณ์
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ภายนอกของตนเองใหดู้ดีขึนและเพือแสดงถึงเอกลกัษณ์ทีดีในการแต่งตวั ทีทาํให้รู้สึกวา่ตนเองไม่
ดูแตกต่างจากสังคมและไม่ดูโดดเด่นมากเกินผูค้นทวัไป 

ดา้นทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม  พบว่า การให้ความสําคญักบัความเคลือนไหว
แฟชนัดา้นทศันคติต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในกลยุทธ์
ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภคโดยภาพรวม สามารถอธิบายไดว้า่ ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงาน
ส่วนใหญ่ทีมีทศันคติทีดีต่อต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคม จะมีความสนใจกลุ่มหรือบุคคลทีมีอิทธิพลต่อ
การเผยแพร่ข่าวสารแฟชันใหม่ๆ และให้ความสนใจในการแต่งตวัตามแฟชันจากสือต่างๆที
ผูสื้อข่าวแฟชนันาํเสนอ และสนใจแต่งตวัตามแฟชนัจากนิตยสารแฟชนัชนันาํต่างๆ ซึงผูบ้ริโภค
สตรีวยัทาํ งานจะมีความพึงพอใจในการเลือกซือเสือผา้แฟชนัทีธุรกิจผลิตและนาํเสนอขาย โดย
คาํนึงถึงคุณภาพของเสือผา้แฟชนัและความเหมาะของราคา นอกจากนี  ผูบ้ริโภคสตรีวยัทาํงานยงัมี
ความพึงพอใจในการเลือกซือเสือผา้แฟชนัทีมีการโฆษณาประชาสัมธ์ทางสือต่างๆและช่องทางการ
จดัจาํหน่ายเสือผา้แฟชนัในรูปแบบใหม่ๆทีแตกต่างไปจากเดิม ทีทาํให้ผูบ้ริโภคแฟชนัสามารถเขา้ 
ถึงไดง่้ายโดยผ่านสือสังคมออนไลน์ และมีความสนใจในการเลือกซือเสือผา้แฟชนัจากร้านคา้ทีมี
การตกแต่งหน้าร้านโดดเด่นและดูน่าสนใจ มีการดึงดูดใจโดยรูปบุคคลทีมีชือเสียงมาประดับ
ตกแต่งร้านค้า  ซึงส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของทศันาวลยั เตชะพิสิษฐ์ (2545) ไดศึ้กษาเรือง ทศันคติและพฤติกรรมการ
เลือกซือเสือผา้แฟชนันาํเขา้จากต่างประเทศ พบวา่ การเปิดรับข่าวสารของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์ 
กบัทศันคติดา้นเสือผา้แฟชนันาํเขา้จากต่างประเทศ ซึงกลุ่มผูบ้ริโภคตวัอยา่ง มีการเปิดรับข่าวสาร
จากสือมวลชนทีเป็นทีนิยมกนัในหมู่ดารานกัร้องและนกัแสดงต่างๆ จึงทาํให้เกิดทศันคติทีดีต่อการ
ให้ความสําคญักบัเสือผา้แฟชนันาํเขา้จากต่างประเทศในดา้นคุณภาพดี มีความทนทาน มีคุณภาพ
เหมาะสมกบัราคา และมีรูปแบบทนัสมยัตามแฟชนั เมือสวมใส่แลว้เป็นทียอมรับจากผูค้นในสังคม
และกลุ่มเพือน สวมใส่แลว้ดูเป็นคนมีรสนิยมทนัสมยั และสวมใส่แลว้ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความ
มนัใจในตนเอง แสดงวา่ หากกลุ่มผูบ้ริโภคมีการเปิดรับข่าวสารจากสือมวลชนมากขึน จะส่งผลให้
มีทศันคติทีดีต่อการเลือกซือเสือผา้แฟชนันาํเขา้จากต่างประเทศเพิมมากขึน 
 
ประโยชน์จากการวจัิย 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชัน  และ
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชันของผูบ้ริโภค  สิงสําคญัในการสร้างความ          
พึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภค คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจเกียวกบัแฟชนัมีการวางแผนการตลาดและการ
พฒันากลยุทธ์ทางการตลาดสินคา้แฟชนัให้สามารถเลือกช่องทางการสือสารการตลาดและตอบ 
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สนองต่อความตอ้ง การและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยผูป้ระกอบการธุรกิจ
ทีเกียวกบัแฟชนั ควรใหค้วามสาํคญั ดงันี 

ประโยชน์เชิงการจัดการ 
1. ผลจากการศึกษาการใหค้วามสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั ดา้นทศันคติต่อกลุ่ม

อ้างอิงทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับตาํ ทงันี ผูป้ระกอบการธุรกิจทีเกียวกับแฟชันควรมีการ
พฒันาการส่งเสริมการตลาดทีหลากหลายและมีความคิดสร้างสรรค์ ให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบใน
การดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคทีเปลียนแปลงไปมากขึน การพฒันาช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้
แฟชันโดยการใช้บุคคลทีมีชือเสียงทางวงการแฟชนัเขา้มามีบทบาทสําคญัในการนาํเสนอสินคา้
แฟชนัใหม่ๆ การใชสื้อสังคมออนไลน์ทีผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เช่น สือประเภทอินตสาแกม
และเฟสบุค มาเป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้แฟชนั ตลอดจนช่องทางการชาํระสินคา้ผา่นระบบ
อินเตอร์เนตทีมีความสะดวกและรวดเร็วมากทีสุด เป็นตน้ ซึงช่องทางเหล่านีจะทาํให้ผูผ้ลิตและ
ผูบ้ริโภคสินคา้แฟชนัสามารถติดต่อสือสารกนัไดง่้ายและส่งผลให้มีทศันคติทีดีต่อกลุ่มทีมีอิทธิพล
สาํคญัในการเผยแพร่ข่าวสารแฟชนัใหม่ๆมากขึน 

2. ผลจากการศึกษาการความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชัน ด้าน
ผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ดงันนั ผูป้ระกอบการธุรกิจทีเกียวกบัแฟชนัควรให้ความสําคญั
กบัการพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดมากขึน โดยเฉพาะดา้นผลิตภณัฑ์ ทีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัสูง การพฒันากลยทุธ์ในดา้นการออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชนันนั เป็นสิงสําคญัสําหรับสินคา้
แฟชนัตน้แบบ เพือเตรียมพร้อมสาํหรับการผลิตและจดัจาํหน่าย เนืองจาก สินคา้แฟชนัจะมีคุณภาพ
และตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือไม่นนั ขึนอยู่กบัขนัตอนของการออกแบบเป็นสําคญั 
ควรมีการนาํนวตักรรมใหม่ๆมาใช้ในการพฒันาการออกแบบสินคา้แฟชันให้มีความแปลกใหม่ 
และมีรูปแบบทนัสมยัตามฤดูกาลอยูเ่สมอ โดยเฉพาะผลิตภณัฑป์ระเภทชุดเดรส ทีเป็นเสือผา้แฟชนั
ทีผูบ้ริโภคนิยมเลือกซือมากทีสุด รวมถึงการพฒันาขนัตอนการผลิตสินคา้แฟชนัให้เป็นมิตรกบั   
สิงแวดลอ้มอีกดว้ย 

3. ผลจากการศึกษาความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค 
ดา้นราคาโดยรวมอยูใ่นระดบัตาํ ทงันี ผูป้ระกอบการธุรกิจทีเกียวกบัแฟชนัควรให้ความสําคญักบั
การพฒันากลยทุธ์ทางดา้นราคา ควรตงัราคาโดยคาํนึงถึงคุณภาพของสินคา้แฟชนัเป็นหลกั เพือให้
ผูบ้ริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาของสินคา้กบัสถานทีอืนได ้ว่ามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของ
สินคา้แฟชันหรือไม่ โดยไม่ตอ้งยึดเกณฑ์ว่าผูบ้ริโภคจะเต็มใจจ่ายในราคาเท่าใด ทงันี เพือให้
ผูบ้ริโภครู้สึกถึงความคุม้ค่าของราคาและเกิดการตดัสินใจเลือกซือสินคา้แฟชนัไดร้วดเร็วขึน 
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4. ผลจากการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค พบวา่  ผูบ้ริโภคสตรีทีมี

อายตุ่างกนั มีความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัไม่ต่างกนั เนืองจาก กลุ่มผูบ้ริโภค
ทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคสตรีทีมีอายุใกลเ้คียงกนั คือ มีช่วงอายุระหวา่ง 20-
36 ปีขึนไป หรือเรียกวา่กลุ่มวยัทาํงาน ดงันนั ผูป้ระกอบการธุรกิจทีเกียวกบัแฟชนั ควรเพิมช่องทาง
การตลาดทีหลากหลายโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบเดียวเพือให้เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดท้วัถึง  
เช่น การนาํเสนอขายสินคา้แฟชันสําหรับสตรีทีอยู่ในช่วงวยัรุ่นตอนปลาย หรือการนาํเสนอทงั   
เสือผา้แฟชนัแบบลาํลองและเสือผา้แฟชนัทีลาํสมยั เพือดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภคทุกๆตลาดได้
ในคราวเดียวกนั  

5. ผูป้ระกอบการธุรกิจทีเกียวกับแฟชัน ควรให้ความสนใจกระแสแฟชันใหม่ๆ 
เนืองจาก แฟชนัในปัจจุบนันี มีแนวโนม้และการเปลียนแปลงทีรวดเร็วขึน ผูป้ระกอบการธุรกิจจึง
ควรมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในดา้นแฟชนั ทีสามารถพฒันาศกัยภาพในธุรกิจของตน ทงั
ในด้านการออกแบบและการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน  โดยการสร้างโอกาสให้
ผูป้ระกอบการได้มีการเรียนรู้เกียวกบัเทรนด์แฟชันอย่างต่อเนืองและเป็นระบบ ซึงสามารถนํา
ความรู้ทีไดม้าใชใ้นการสร้างมูลค่าเพิมให้กบัธุรกิจของตนและธุรกิจแฟชนัอืนๆทีเกียวขอ้ง ให้ยก 
ระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจทีเกียวกบัแฟชนัของตนต่อไปได ้   

ประโยชน์เชิงทฤษฎ ี
งานวิจยันีก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงทฤษฎี โดยการบูรณาการทางทฤษฎีเพือสร้าง

กรอบแนวคิดของการวิจยัเกียวกบัการให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั ซึงประกอบดว้ย
ทศันคติทีมีต่อแฟชัน ทศันคติการให้คุณค่าในตนเองและทศันคติต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคม ซึง
องคป์ระกอบต่างๆถือเป็นปัจจยัสําคญัทีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
เสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค กล่าวคือ เมือผูบ้ริโภคมีความสนใจต่อความเคลือนไหวแฟชนัใหม่ๆมาก 
จะมีความพึงพอใจในการเลือกซือเสือผา้แฟชนัทีธุรกิจผลิตและนาํเสนอขายโดยผา่นกระบวนการ
วางแผนทางการตลาดต่างๆมากขึน ดงันนั การวิจยัครังนีทาํให้เห็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดของธุรกิจทีเกียวกบัสินคา้แฟชนั ทาํให้ธุรกิจมีศกัยภาพและเจริญเติบเติบโตไดอ้ย่าง
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเนืองไดใ้นอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยในอนาคต 

1. เนืองจากการศึกษาในครังนี เป็นการศึกษาลกัษณะการพิสูจน์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรจึงควรมีการศึกษาถึงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้
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แฟชนัของผูบ้ริโภค ทงันี  เพือเป็นประโยชน์เพิมเติมในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้
แฟชนัโดยเนน้ปัจจยัทีส่งผลต่อความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัมากทีสุด 

2. การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณซึงขอ้มูลและผลการศึกษาทีไดจ้ะมี
ลักษณะเป็นข้อมูลเชิงสถิติ และมีข้อจาํกัดสําหรับการอภิปรายประเด็นทางสังคมศาสตร์ เช่น 
ทศันคติและความพึงพอใจ จึงควรมีการศึกษาเพิมเติมในลกัษณะของการวิจยัเชิงคุณภาพ ผลการ 
ศึกษาทีไดส้ามารถนาํไปอภิปรายเพิมเติมเพือเป็นประโยชน์ในดา้นอืนๆทีเกียวขอ้ง 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งการให้ความสําคญักบัความเคลือนไหว
แฟชนั และความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค ระหวา่งเสือผา้แฟชนั
นาํเขา้จากต่างประเทศ และเสือผา้แฟชนัทีผลิตภายในประเทศ เพือผูป้ระกอบการธุรกิจแฟชนัใน
ไทยสามารถนาํผลของการศึกษาวิจยัไปปรับปรุงและพฒันาธุรกิจเสือผา้แฟชนัของตนให้พฒันา
เทียบเท่ากบัธุรกิจเสือแฟชนัชนันาํต่างประเทศได ้
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รายการอ้างอิง 
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แบบสอบถาม 

การวจัิยเรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการให้ความสําคัญกบัความเคลอืนไหวแฟชัน 
และความพงึพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผ้าแฟชันของผู้บริโภค 

 

คําชีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามนี เป็นเครืองมือรวบรวมขอ้มูลเพือการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการ

ให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนัและความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนั
ของผูบ้ริโภค ผูว้จิยัขอขอบคุณอยา่งยงิทีท่านไดใ้ห้ขอ้มูลต่างๆทีตรงกบัความจริง ขอ้มูลทีท่านตอบ
แบบ สอบถามจะเก็บเป็นความลบัและไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใดๆทงัสิน 
 

แบบสอบถามนีประกอบไปด้วย 4 ส่วน 
ส่วนที 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ส่วนที 2 พฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค 
ส่วนที 3 การใหค้วามสาํคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั 
ส่วนที 4 ความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดของเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

นางสาวชมพนุูท เกียวกิงแกว้ 
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการประกอบการ 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ส่วนท ี1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง (   ) หนา้ขอ้ความหรือเติมขอ้ความในช่องวา่งตาม
ความเป็นจริง 
 
1. อาย ุ
 (     ) 20-25 ปี     (     ) 26-30 ปี  

 (     ) 31-35 ปี     (     ) 36 ปีขึนไป 

2. ระดบัการศึกษา 

 (     ) ตาํกวา่ปริญญาตรี    (     ) ปริญญาตรี  

 (     ) ปริญญาโท     (     ) สูงกวา่ปริญญาโท  

3. อาชีพ 

 (     ) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  (     ) พนกังานบริษทัเอกชน 

 (     ) ประกอบธุรกิจส่วนตวั   (     ) อืนๆ (โปรดระบุ) _______________ 

4. รายไดต่้อเดือน 

 (     ) ตาํกวา่ 15, 1 บาท   (     ) 15,  – 2 ,  บาท  

 (     ) 2 ,  – 25,  บาท  (     ) สูงกวา่ 25,  บาทขึนไป 
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ส่วนท ี2  พฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวลิด์ 
คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง (   ) หนา้ขอ้ความหรือเติมขอ้ความในช่องวา่งตาม
ความเป็นจริง 
   
1. เหตุผลในการเลือกซือเสือผา้แฟชนัของคุณ  

  (     ) เป็นแฟชนัมาใหม่ทีกาํลงัไดรั้บความนิยมตามฤดูกาล  

  (     ) เป็นแฟชนัทีส่งเสริมบุคคลิกภาพของตนเองใหดู้ดีขึน     

 (     ) เป็นแฟชนัทีนกัแสดงทีมีชือเสียงนิยมสวมใส่          

(     ) เป็นแฟชนัทีออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ชือดงั 

2. ปริมาณในการเลือกซือเสือผา้แฟชนัของคุณในแต่ละครัง 

 (     ) 1 ชินต่อครัง  (     ) 2 ชินต่อครัง 

 (     ) 3 ชินต่อครัง   (     ) มากกวา่ 3ชิน 

3. ความถีในการเลือกซือเสือผา้แฟชนัของคุณ 

 (     ) 1-2 ครังต่อสัปดาห์  (     ) 3-4 ครังต่อสัปดาห์  

 (     ) 5-6 ครังต่อสัปดาห์  (     ) มากกวา่ 6 ครัง 

4. ช่วงเวลาในการเลือกซือเสือผา้แฟชนัของคุณ 

 (     ) วนัจนัทร์-ศุกร์  (     ) วนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์

 (     ) วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์  (     ) ไม่มีวนักาํหนดแน่นอน 

5. ระยะเวลาในการเลือกซือเสือผา้แฟชนัของคุณในแต่ละครัง 

 (     ) นอ้ยกวา่ 1 ชวัโมง  (     ) 1-2 ชวัโมง  

 (     ) 2-3 ชวัโมง   (     ) มากกวา่ 3 ชวัโมง 
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6. ค่าใชจ่้ายในการเลือกซือเสือผา้แฟชนัของคุณในแต่ละครัง 

 (     ) ตาํกวา่ 1,000 บาท  (     ) 1,001-2,000 บาท  

 (     ) 2,001-3,000 บาท  (     ) มากกวา่ 3,001 บาท 

7. บุคคลทีมีอิทธิพลในการเลือกซือเสือผา้แฟชนัของคุณ 

 (     ) ตวัเอง   (     ) ครอบครัว  

 (     ) เพือนสนิท    (     ) คนรัก 

(     ) พนกังานขาย  (     ) การสวมใส่ของดารา/นางแบบ 

8. คุณไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัเสือผา้แฟชนัจากสือใดมากทีสุด 

 (     ) อินสตาแกม/ เฟสบุค (     ) แอพลิเคชนั/ เวบไซด์  

 (     ) นิตยสารแฟชนั      (     ) งานแสดงแฟชนัโชว ์

  (     ) อืนๆ (โปรดระบุ) _____________________________ 

9. ประเภทของเสือผา้แฟชนัทีคุณนิยมเลือกซือ 

 (     ) เสือยดื    (     ) เสือเชิต     
 (     ) เสือคลุม    (     ) เสือแจก็เก็ต     
 (     ) จมัสูท    (     ) ชุดเดรส      
 (     ) กระโปรงสัน/ ยาว   (     ) กางเกงขาสัน/ ยาว     
 (     ) อืนๆ (โปรดระบุ) _____________________________ 

10. เฉดสีและโทนสีของเสือผา้แฟชนัทีคุณนิยมเลือกซือ 

 (     ) โทนสีขาว-ดาํ    (     ) โทนสีร้อนสดใส    

  (     ) โทนสีอ่อนธรรมชาติ  (     ) โทนสีหวานพาสเทล 

  (     )  อืนๆ (โปรดระบุ) _____________________________   
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11. โอกาสในการสวมใส่เสือผา้แฟชนัของคุณ 

 (     ) เพือสวมใส่ตามเทรนด์แฟชนัใหม่   (     ) เพือสวมในการทาํงาน  

 (     ) เพือสวมใส่ในงานสังคม   (     ) เพือสวมใส่ในเทศกาลพิเศษ 

  (     ) อืนๆ (โปรดระบุ) _____________________________ 

12. ยหีอ้ของเสือผา้แฟชนัทีคุณเคยเลือกซือ (ตอบไดม้ากกวา่ ขอ้) 

 (     ) ชาแนล    (     ) ปราดา 

(     ) ดีเคเอน็วาย     (     ) ดีแอนดจี์      

 (     ) ทอ็ปช็อป      (     ) ซาร่า  

  (     ) เอม็เอน็จี    (     ) ยนิูโคล่ 

  (     ) เอชแอนดเ์อม็  (     ) 21ฟอร์เอเวอร์  

(     ) อิชชู่      (     ) ฟายนาว 

(     ) เกรยฮ์าวน์   (     ) โคลเซ็ท 

    (     ) อืนๆ (โปรดระบุ) _____________________________ 
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ส่วนท ี3 การใหค้วามสาํคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั 
คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่องตารางทีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 
 

การให้ความสําคญักบัความเคลอืนไหวแฟชัน 

 

ระดบัความสนใจ 
มาก
ทสุีด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ทสุีด 

5 4 3 2 1 

ทศันคตทิมีต่ีอแฟชัน          
1. ท่านสนใจความเคลือนไหวของแฟชนัใหม่ๆ กระแสของความ
ทนัสมยั ทีเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา     

 

2. ท่านสนใจความเคลือนไหวของแฟชนัใหม่ๆ ทีกาํลงัได ้รับ
ความนิยมในสงัคม         

 

3. ท่านสนใจแฟชนัสากลรูปแบบใหม่ๆ ทีเกิดจากการผสม ผสาน
ของวฒันธรรมตะวนัตก         

 

. ท่านสนใจแสวงหาขอ้มูลเสือผา้แฟชนั คอลเลคชนัมาใหม่อยู่
เสมอ     

 

5. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนัแบบใหม่ล่าสุด และไดส้วมใส่
เป็นคนแรก     

 

ทศันคตกิารให้คุณค่าในตนเอง      
6. ท่านสนใจแต่งตวัตามแฟชนั เพือใหเ้ขา้กบัสงัคมและกลุ่ม
เพือนไดดี้     

 

7. ท่านสนใจแต่งตวัตามแฟชนั เพือใหดู้โดดเด่นในสงัคม สร้าง
ความแตกต่างใหต้นเองและง่ายตอ่การจดจาํ           

 

8. ท่านสนใจแต่งตวัตามแฟชนั เพือแสดงถึงเอกลกัษณ์ และ
สไตลใ์นตนเอง          

 

9. ท่านสนใจแต่งตวัตามแฟชนั เพือสร้างภาพลกัษณ์ของตนเอง
ใหดู้ดีขึน         

 

10. ท่านสนใจแต่งตวัตามแฟชนั เพือแสดงถึงรสนิยมทีดีในการ
แต่งตวั         
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ส่วนท ี3 การใหค้วามสาํคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั (ต่อ) 
คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่องตารางทีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 
 

การให้ความสําคญักบัความเคลอืนไหวแฟชัน 
 

ระดบัความสนใจ 
มาก
ทสุีด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ทสุีด 

5 4 3 2 1 

ทศันคตต่ิอกลุ่มอ้างองิทางสังคม          
11. ท่านสนใจติดตามข่าวสารแฟชนัใหม่ๆจากผูสื้อข่าวแฟชนั
ผา่นช่องทางต่างๆ     

 

12. ท่านสนใจติดตามข่าวสารแฟชนัใหม่ๆ จากนิตยสารแฟชนั
ชนันาํ     

 

13. ท่านสนใจติดตามข่าวสารแฟชนัใหม่ๆ จากงานแสดงแฟชนั
โชว ์         

 

14. ท่านสนใจติดตามข่าวสารแฟชนัใหม่ๆ ของดีไซนเ์นอร์ทีมี
ชือเสียง         

 

15. ท่านสนใจติดตามข่าวสารแฟชนัใหม่ๆ จากการแต่งตวัของ
ดาราและนกัแสดงต่างๆ     
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ส่วนท ี4 ความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค 
คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่องตารางทีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 
 

ความพงึพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผ้าแฟชัน 
 

ระดบัความคดิเห็น 
มาก
ทสุีด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ทสุีด 

5 4 3 2 1 

ผลติภัณฑ์          
. ท่านเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีความหลากหลายของรูปแบบ 
ใหเ้ลือก     

 

. ท่านเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีความหลากหลายของสีสนัและ
ลวดลายใหเ้ลือก         

 

. ท่านเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีขนาดตามความตอ้งการใหเ้ลือก          

. ท่านเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีความหลากหลายของ เนือผา้
และวสัดุใหเ้ลือก     

 

5. ท่านเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีรูปแบบใหม่ๆ ทนัสมยัตาม
ฤดูกาล     

 

. ท่านเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีสีสนัและลวดลายแปลกใหม่ 
กาํลงัเป็นทีนิยมตามฤดูกาล     

 

. ท่านเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีเนือผา้และวสัดุแบบใหม่ๆ  
กาํลงัเป็นทีนิยมตามฤดูกาล         

 

8. ท่านใหค้วามสาํคญักบัเสือผา้แฟชนั ทีมีความเรียบร้อยประณีต
ในการตดัเยบ็         

 

9. ท่านใหค้วามสาํคญักบัเสือผา้แฟชนั ทีมีคุณภาพความคงทน
ของสีสนัและลวดลาย         

 

10. ท่านใหค้วามสาํคญักบัเสือผา้แฟชนั ทีมีความทนทานของ
เนือผา้และวสัดุ         
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ส่วนท ี4 ความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค (ต่อ) 
คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่องตารางทีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 
 

ความพงึพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผ้าแฟชัน 
 

ระดบัความคดิเห็น 
มาก
ทสุีด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ทสุีด 

5 4 3 2 1 

ราคา          
11. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีระดบัราคาใหเ้ลือก
หลากหลาย         

 

12. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีราคาสมเหตุสมผล เมือ
เทียบกบัสถานทีอืน     

 

13. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพเสือผา้         

 

. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีราคาคุม้ค่ากบัสินคา้ที
ไดรั้บไป     

 

การส่งเสริมการตลาด          
15. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีการลดราคาตามโอกาส
และเทศกาลพิเศษต่างๆ         

 

16. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีบริการแลกเปลียนรับคืน
สินคา้     

 

17. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีบริการชาํระผา่นบตัร
เครดิต     

 

18. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั ทีมีส่วนลดสาํหรับการซือ
ครังต่อไป      

 

19. ท่านสนใจเสือผา้แฟชนั ทีมีการโฆษณาผา่นสือต่างๆ      
20. ท่านสนใจเสือผา้แฟชนั ทีมีการประชา สมัพนัธ์เผยแพร่อยา่ง
ต่อเนือง     

 

21. ท่านสนใจเสือผา้แฟชนั ทีมีบริการแจง้ข่าวสารแฟชนัใหม่ๆ
ทางอีเมลลอ์ยูเ่สมอ     

 

22. ท่านสนใจเสือผา้แฟชนั ทีมีการนาํ เสนอแฟชนัใหม่ๆ จาก
งานแฟชนัโชว ์     
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ส่วนท ี4 ความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค (ต่อ) 
คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่องตารางทีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 
 

ความพงึพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผ้าแฟชัน 
 

ระดบัความคดิเห็น 
มาก
ทสุีด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ทสุีด 

5 4 3 2 1 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย      
23. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั จากร้านทีมีการตกแต่งหนา้
ร้านโดดเด่น ดูน่าสนใจ     

 

24. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั จากร้านทีมีหนา้ต่างแสดง
สินคา้ สวยงามดูน่าสนใจ     

 

25. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั จากร้านทีมีหุ่นแสดงแบบ
ของเสือผา้แฟชนั ทนัสมยัดูน่าสนใจ     

 

26. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั จากร้านทีมีการจดัแยก
ประเภทเสือผา้ เป็นสดัส่วนชดัเจน     

 

27. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั จากร้านทีมีป้ายบอก
สญัลกัษณ์สินคา้ภายในร้านชดัเจน     

 

28. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั จากร้านทีมีบริการหอ้งลอง
สินคา้เพียงพอ     

 

29. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั จากร้านทีมีบริการชาํระ
สินคา้เพียงพอ     

 

30. ท่านสนใจเลือกซือเสือผา้แฟชนั จากร้านทีมีพนกังานขาย
บริการเพียงพอ     

 

 

 



  

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอเชิญเป็นผู้ตรวจเครืองมือทใีช้ในการวจัิย  
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