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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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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การถื อกํา เนิ ด ศูนย์กลางทางด้านแฟชันในเมื องต่างๆของโลก เช่ น ปารี ส มิ ล าน
ลอนดอน นิ วยอรก์และโตเกียว มีรากฐานมาจากวิวฒั นาการทางอารยธรรมของประเทศนันๆทีมี
ความเจริ ญทังทางด้านวัตถุและจิตใจ รวมไปถึงความเจริ ญทางด้านศิลปและวัฒนธรรม แฟชัน เป็ น
ส่ วนหนึ งของรู ปแบบในการดําเนินชี วิตทีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื องควบคู่กนั ไปกับผูค้ นในสังคม
ซึ งทํา ให้ผูค้ นเหล่ า นัน เกิ ดความตระหนัก ถึ ง การใช้ชี วิต ให้มี คุ ณ ค่า และมี ความต้องการชี วิต ที
สวยงามไม่วา่ จะเป็ นทางด้านสภาพแวดล้อม ศิลปะ การก่อสร้างสถาปัตยกรรม จิตกรรม การตกแต่ง
ภายใน การกินการอยูอ่ ย่างสมฐานะ รวมไปถึงการแต่งกายด้วยเสื อผ้าเครื องแต่งกายทีหรู หรางดงาม
ทีผูค้ นเหล่านัน มีทศั นคติเห็นพ้องตรงกันว่า เป็ นทิศทางของการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามแบบแผน
ของผูท้ ีมีรสนิยมจนกลายเป็ นส่ วนหนึงของวัฒนธรรม ทังหมดนี เป็ นเหตุผลสําคัญทีทําให้แฟชันใน
ประเทศต่างๆทีเจริ ญเหล่านัน มีความเคลือนไหวและเจริ ญก้าวหน้ากว่าประเทศอืนๆจนกลายมาเป็ น
เมืองแห่งศูนย์ กลางทางด้านแฟชันหรื อผูน้ าํ ทางด้านแฟชันของโลก
อุตสาหกรรมแฟชัน เป็ นอุตสาหกรรมหนึ งทีช่ วยสร้างมูลค่าเพิมให้กบั ประเทศไทย
ซึ งอุตสาหกรรมแฟชันของไทย มีชือเสี ยงในด้านของความละเอียดและความประณี ตในการผลิต
สิ น ค้า แฟชันที มี คุ ณ ภาพ ทํา ให้ มี ก ารส่ ง ออกไปยัง ประเทศต่ า งๆทัวโลก แต่ เ มื อพิ จ ารณาใน
รายละเอียดจะพบว่า อุตสาหกรรมแฟชันในประเทศไทยส่ วนใหญ่จะประกอบกิ จการในลักษณะ
รั บ จ้า งผลิ ตตามคําสั งผลิ ตจากลู กค้าที เป็ นตราสิ นค้า ชันนํา จากต่ างประเทศ ทําให้อุตสาหกรรม
แฟชันในไทยไม่สามารถทีจะสร้างสรรค์สินค้าแฟชันให้มีเอกลักษณ์ได้อย่างชัดเจนนัก อาจกล่าวได้
ว่า อุ ตสาหกรรมแฟชันในไทยยังอยู่ในระดับล่ างของอุตสาหกรรมแฟชันต่างๆทัวโลก โดยมี
ประเทศปารี ส มิลาน ลอนดอน นิวยอร์ คและโตเกียว เป็ นกลุ่มผูน้ าํ อุตสาหกรรมแฟชันของโลก
และมีประเทศจีน ฮ่องกง เป็ นกลุ่มผูน้ าํ อุตสาหกรรมแฟชันในภูมิภาคเอเชีย ส่ งผลให้อุตสาหกรรม
แฟชันในไทยควรเร่ งปรับ ตัวให้ไปสู่ การผลิตสิ นค้าแฟชันให้มีคุณภาพ และมีความคิดสร้างสรรค์
โดยอาศัย ทุ น มนุ ษ ย์เ ป็ นแนว ทางในการพัฒ นาสิ นค้า พร้ อ มทังขยายบทบาทและเพิ มขี ด
ความสามารถของผูป้ ระกอบการให้ไปสู่ การพัฒนาการออกแบบและการผลิต เพือสร้างสรรค์ตรา
สิ นค้าให้เกิดขึนในทุกๆกระบวนการและเพือมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิมและความเป็ นเอกลักษณ์ให้
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กับสิ นค้าแฟชันในไทยให้มีความแตกต่างจากสิ นค้าแฟชันอืนๆทัวไป และมีการส่ งผ่านกลิ นอาย
ของวัฒ นธรรมต่ า งๆออกมา ทํา ให้ ผู้ค นที สวมใส่ เ กิ ด ความรู้ สึ ก ร่ ว มไปกับ วัฒ นธรรมนันๆ
นอกจากนี ยังเป็ นการสร้างมูลค่าเพิมให้สินค้าแฟชันมีคุณสมบัติและมีประโยชน์ในการใช้งาน ทีมี
ความเหมาะสมในชีวติ ประจําวันของผูค้ นเพิมมากขึน (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554: 11)
เสื อผ้า หรื อ เครื องแต่ ง กาย เป็ นหนึ งในปั จ จัย สี ที มี ค วามจํา เป็ นต่ อ การดํา เนิ น ชี วิต
ประจําวันของผูค้ น นอกจากจะเป็ นประโยชน์ในการป้ องกันความร้ อนเย็นและป้ องกันอันตราย
ต่างๆจากภายนอกแล้ว เสื อผ้าเครื องกายยังช่วยเสริ มสร้างบุคลิกภาพและแสดงออกถึงรสนิยมทีดีใน
การแต่งตัว ซึ งสามารถบ่งบอกถึงภาพลักษณ์และสถานภาพทางสังคมของผูท้ ีสวมใส่ อีกด้วย เสื อผ้า
เครื องแต่งกายได้มีการพัฒนาทังคุ ณภาพและรู ปแบบของความเป็ นแฟชันให้ทนั สมัยและมีความ
หลากหลายให้เลือกตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคทีเพิมมากขึน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาํ
ให้เกิ ดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน ทําให้เสื อผ้าเครื อง
แต่งกายแฟชัน เหล่านัน มีการเปลียนแปลงตามกาลเวลาและมีการออกแบบรู ปแบบแฟชันใหม่ๆ
ในทุกๆฤดูกาลอีกด้วย ทังนี ผูบ้ ริ โภคทีได้รับอิทธิ พลจากแฟชันใหม่ๆเหล่านัน เกิดความต้องการที
จะสวมใส่ เสื อผ้าทีมีรูปแบบทันสมัยและอินเทรนด์ตามกระแสแฟชันอยูเ่ สมอ ทําให้ผปู้ ระกอบการ
ธุ ร กิ จ เกี ยวกับ เสื อผ้า แฟชันต่ า งๆในไทย ต่ า งหัน มาให้ ค วามสนใจในการออกแบบและการ
สร้ า งสรรค์ตราสิ นค้า แฟชันให้ท ันสมัย และมี ค วามแปลกใหม่ต ามความเคลื อนไหวแฟชันอยู่
ตลอดเวลา เพือการแข่งขันทางธุ รกิจและเพือสามารถตอบสนองความต้องการทุกอย่างทีเป็ นไปได้
ของผูบ้ ริ โภค เมือธุ รกิจสามารถผลิตสิ นค้าแฟชันทีมีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคได้มาก ก็จะส่ งผลให้ผบู้ ริ โภคมีทางเลือกทีเพิมมากขึนและสามารถตัดสิ นใจได้วา่ เสื อผ้า
แฟชันรู ปแบบไหนคือแฟชันทีสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของตนได้มากทีสุ ด
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เป็ นสถานทีหนึ งที นําเสนอเสื อผ้าเครื องแต่งกายแฟชันเพือ
ตอบสนองไลฟ์ สไตล์ แ ละรู ป แบบการดําเนิ น ชี วิต ของผูบ้ ริ โภคได้อ ย่า งแท้จริ ง ซึ งศู นย์ก ารค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ ประกอบไปด้วยแผนกสิ นค้าแฟชันต่างๆของตราสิ นค้าแฟชันชันนําจากผูผ้ ลิตและ
ผูอ้ อกแบบทังในประเทศและต่างประเทศ ที เป็ นรู ปแบบของแฟชันทีผสมผสานถึ ง ความลงตัว
ความสง่างาม ความสนุกสนานและความคิดสร้างสรรค์ของรู ปแบบแฟชันใหม่ๆทีมีความทันสมัย
และความเป็ นแฟชันคลาสสิ คทีสามารถย้อนกลับมาเป็ นทีต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ทุกเมือ ดังนัน
อาจกล่าวได้ว่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็ นเสมือนช่ องทางหนึ งทีสําคัญสําหรั บการจัดจําหน่าย
สิ นค้า แฟชัน โดยเฉพาะตราสิ นค้า แฟชันชันนํา จากต่า งประเทศ เพือตอบสนองไลฟ์ สไตล์ ที
หลากหลายของผูบ้ ริ โภคในโอกาสและช่วงเวลาทีแตกต่างของชีวติ คนเมืองได้อย่างแท้จริ ง
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ปั จจุบนั นี การแข่งขันทางธุ รกิจทีเกียวกับเสื อผ้าแฟชันในแต่ละประเภทมีการแข่งขัน
กันสู งและมีคู่แข่งขันรายใหม่ๆเกิ ดขึนอยู่เสมอ แต่ปัจจัยสําคัญในการเลื อกซื อเสื อผ้าแฟชันของ
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นนั มาจากความต้องการและความพึงพอใจส่ วนตัวของผูบ้ ริ โภคมากกว่าความ
จําเป็ นในด้านประโยชน์ใ ช้ส อย โดยเฉพาะอย่า งยิงที แนวโน้ม ความต้องการเสื อผ้า แฟชันของ
ผูบ้ ริ โภคได้มุ่ง เน้นไปทีความทันสมัยและอินเทรนด์แฟชันใหม่อยู่ตลอดเวลา การสร้ างแรงบัน
ดาลใจให้ก ับ ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ เสื อผ้า แฟชันให้ส ามารถผลิ ตสิ นค้าแฟชันที มี คุ ณ ภาพและมี
รู ปแบบของความเป็ นแฟชันใหม่ๆได้นนั จําเป็ นต้องอาศัยกลยุทธ์ทางการตลาดเพือช่วยในการวาง
แผนทางธุ รกิจและการศึกษารู ปแบบในการดําเนินชีวติ ของผูบ้ ริ โภค เพือช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้
กับนักออกแบบหรื อแฟชันดี ไซน์เนอร์ ให้สามารถออกแบบและสร้ างสรรค์ตราสิ นค้าแฟชันได้
อย่างมีคุณค่าและตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้มากทีสุ ด
เพื อความยังยืน ของธุ ร กิ จ เสื อผ้า แฟชันในระยะยาว การศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภคที มีความต้องการของแฟชันทีเปลี ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา และการศึกษาสิ งแวดล้อมเชิ ง
มหาภาค ทังทางด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสิ งแวดล้อมต่างๆ เป็ นสิ งทีจําเป็ นอย่างยิง
สําหรั บ การดํา เนิ นธุ รกิ จที เกี ยวกับเสื อผ้าแฟชันในทุกประเภท เพือให้ทราบถึ ง เหตุ ผลและแนว
ความคิดในการตัดสิ นใจเลื อกซื อเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค ว่ามีเหตุผลใดหรื อขึนอยู่กบั ปั จจัยใด
บ้าง เพือสามารถนําผลของข้อมูลทีได้ มาปรับใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาและการวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาด เพือสร้างโอกาสและความได้เปรี ยบในการแข่งขันทางธุ รกิจแฟชันทีเนืองมาจากการ
เปิ ดตลาดการค้าเสรี ให้ธุรกิ จสามารถนําเสนอเสื อผ้าแฟชันทีมีคุณภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อแฟชันได้สูงสุ ด และเพือสามารถสร้ างตราสิ นค้า
เสื อผ้าแฟชันในไทยให้มีความโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์และเกิดการพัฒนาเพือนําไปสู่ ตลาดอาเซี ยน
ได้ในอนาคต
จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจทีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การให้ความสําคัญกับความเคลื อนไหวแฟชันและความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้า
แฟชันของผูบ้ ริ โภค เพือให้ทราบถึงผลลัพธ์ของการให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน ทีมี
ความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภคได้ใน
สถานการณ์ปัจจุบนั ซึ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุ รกิจทีเกียวกับเสื อผ้าแฟชันให้เจริ ญเติบโต
ได้อย่างเหมาะสมและยังยืนในอนาคต
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาการให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชันของผูบ้ ริ โภค
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2. เพือศึกษาความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค
3. เพือเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่ งเสริ มการตลาด และช่องทางการจัดจําหน่าย โดยจําแนกตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
4. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน ได้แก่
ทัศนคติทีมีต่อแฟชัน ทัศนคติการให้คุณค่าในตนเอง ทัศนคติต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคม และความพึง
พอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่ งเสริ มการ
ตลาด และช่องทางการจัดจําหน่าย
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1. ผูบ้ ริ โภคทีมีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันต่างกัน
2. การให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจใน
กลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตทางด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรทีใช้ในการศึกษาวิจยั ครังนี ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานทีเคยเลือก
ซื อเสื อผ้าแฟชันศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร เนื องจาก เป็ นสถานทีที
สําคัญสําหรับช่องทางการจัดจํา หน่ายสิ นค้าแฟชันแบรนด์เนมยีห้อต่างๆหลากหลายประเภท
1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาวิจยั ครังนี ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานทีเคย
เลื อกซื อเสื อผ้าแฟชันศูนย์การค้าเซ็ นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน
เนื องจากไม่ทราบจํา นวนประชากรที แน่ นอน ผูว้ ิจยั จึ งได้กาํ หนดขนาดตัวอย่า งจากการใช้สูตร
สําหรับกรณี ทีไม่ทราบจํานวนประชากรทีแน่นอน (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2549: 27)
2. ขอบเขตทางด้านตัวแปร
2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
2.1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน
2.1.2 การให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน ได้แก่ ทัศนคติทีมีต่อแฟชัน
ทัศนคติการให้คุณค่าในตนเอง และทัศนคติต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคม

5
2.2 ตัวแปรตาม คื อ ความพึ ง พอใจในกลยุทธ์ ทางการตลาดเสื อผ้า แฟชันของ
ผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่ งเสริ มการตลาด และช่องทางการจัดจําหน่าย
3. ขอบเขตทางด้านระยะเวลาและพืนทีทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เริ มตังแต่เดือน
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2556 และสรุ ปผลการวิจยั ตังแต่เดือนธันวาคม-มกราคม 2557 โดยมีพืนทีทีใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
1. เพือทราบถึงความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค เพือ
เป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการธุ รกิจเกียวกับเสื อผ้าแฟชันทีผลิตภายในประเทศ ได้นาํ ผลการวิจยั
ไปปรับใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดสิ นค้าแฟชัน เพือสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม
2. เพือทราบถึงการให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชันของผูบ้ ริ โภค เพือเป็ น
ประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบธุรกิจเกียวกับเสื อผ้าแฟชันทีนําเข้าจากต่างประเทศได้นาํ ผลการวิจยั ไปปรับ
ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดสิ นค้าแฟชันและการเลือกช่องทางการสื อสารทางการตลาด
สิ นค้าแฟชันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. เพือทราบถึงความแตกต่างของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน
ของผูบ้ ริ โภคเมือเปรี ยบเทียบตามลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ
และรายได้ต่อเดือน
4. เพือทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชันกับ
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค
5. เพือเป็ นแนวทางสําหรับผูท้ ีสนใจศึกษาถึงความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
เสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค ทีสามารถนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการ
ตลาดให้ธุรกิจมีศกั ยภาพในการเติบเติบโตได้อย่างต่อเนืองในอนาคต
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
กรอบแนวคิดของการวิจยั เป็ นการแสดงให้เห็นถึงความความสัมพันธ์ระหว่างการให้
ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน ทีมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
เสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค และการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน
ของผูบ้ ริ โภคกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ดังนี
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ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์

ความพึงพอใจในกลยุทธ์
ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน

. อายุ
2. ระดับการศึกษา

1. ผลิตภัณฑ์

3. อาชีพ

2. ราคา

4. รายได้ต่อเดือน

3. การส่ งเสริ มการตลาด
4. ช่องทางการจัดจําหน่าย

การให้ ความสํ าคัญกับความ

เคลือนไหวแฟชัน
1. ทัศนคติทีมีต่อแฟชัน
2. ทัศนคติการให้คุณค่าในตนเอง
3. ทัศนคติต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคม
ภาพที 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การให้ค วามสํา คัญกับ ความเคลื อนไหวแฟชัน หมายถึ ง ความสนใจต่ อความ
เคลือนไหวแฟชันทีเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามแต่ละฤดูกาล กระแสแห่ งความทันสมัยทีมีต่อ
รู ปแบบของเครื องแต่งกายทีเป็ นทีชื นชอบของกลุ่มสาธารณชนส่ วนใหญ่ในช่วงระยะเวลาใดเวลา
หนึง และทําให้เกิดกระแสนิ ยมในสังคมได้โดยทีไม่ตอ้ งมีเหตุผลใดๆ ซึ งมีความผูกพันกับรู ปแบบ
ในการดําเนินชีวติ ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด ความชอบและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคและผูค้ นใน
สังคมทุ กระดับทัวโลก ประกอบด้วย ทัศ นคติทีมีต่อแฟชัน ทัศ นคติ การให้คุณค่าในตนเองและ
ทัศนคติต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคม
1.1 ทัศนคติทีมีต่อแฟชัน หมายถึง ความสนใจต่อแฟชันของผูบ้ ริ โภค มุมมองทีมีต่อ
ทิศทางความเคลือนไหวของแฟชันตามฤดูกาล ได้แก่ ความสนใจความเคลือนไหวแฟชัน ความ
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ทันสมัย ความใหม่ กระแสนิ ยมทีเปลียนแปลงตลอดเวลา ความสนใจในเทรนด์ของเสื อผ้าแฟชัน
ตามฤดูกาลทีได้รับความนิยมจากสังคมทุกระดับ ความสนใจในแฟชันสากลรู ปแบบใหม่ทีเกิดจาก
การผสมผสานของวัฒนธรรมตะวันตก ความสนใจแสวงหาข้อมูลเกียวกับเสื อผ้าแฟชันคอลเลคชัน
ใหม่ๆ และความสนใจในการเป็ นคนแรกทีได้เลือกซือและสวมใส่ เสื อผ้าแฟชันแบบใหม่ล่าสุ ด
1.2 ทัศนคติการให้คุณค่าในตนเอง หมายถึง ความสนใจทีมีต่อตนเองของผูบ้ ริ โภค
ความรู ้สึกทีมีคุณค่าและความมีเอกลักษณ์ในตนเอง ทีผูบ้ ริ โภคตอบสนองความพึงพอใจส่ วนตัวใน
การแสดงออกถึ ง พฤติ กรรมต่า งๆตามแฟชันในเรื องของการแต่ง ตัว เพื อเติ ม เต็ม ความต้องการ
พืนฐานในด้านการแต่งกาย และเพือให้ได้รับการยอมรับจากผูค้ นในสังคม ได้แก่ การแต่งตัวตาม
แฟชันเพือให้เข้ากับสังคมและกลุ่มเพือนได้ดี การแต่งตัวตามแฟชันเพือให้ดูแตกต่างโดดเด่นจาก
สังคมและง่ายต่อการจดจํา การแต่งตัวตามแฟชันเพือแสดงถึ งเอกลักษณ์และสไตล์ในตนเอง การ
แต่งตัวตามแฟชันเพือสร้างภาพลักษณ์ของตนเองให้ดูดีขึน และการแต่งตัวตามแฟชันเพือแสดงถึง
รสนิยมทีดีในการแต่งตัว
1.3 ทัศนคติต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคม หมายถึง ความสนใจทีมีต่อกลุ่มบุคคลทีมี
อิทธิพลสําคัญต่อการเปลียนแปลงและการเผยแพร่ ข่าวสารแฟชัน ได้แก่ ความสนใจติดตามข่าวสาร
แฟชันใหม่ๆจากนักเขียนหรื อผูส้ ื อข่าวแฟชัน ความสนใจติดตามข่าวสารแฟชันใหม่ๆจากนิตยสาร
แฟชันชันนํา ความสนใจติดตามข่าวสารแฟชันใหม่ๆจากงานแสดงแฟชันโชว์ ความสนใจติดตาม
ข่าวสารแฟชันใหม่ๆจากดีไซน์เนอร์ ทีมีชือเสี ยง และความสนใจติดตามข่าวสารแฟชันใหม่ๆจาก
การแต่งตัวของดารานักแสดงชือดังต่างๆ
2. ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน หมายถึง การให้ความ
สําคัญของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อกระบวนการวางแผนทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันทีธุ รกิจนําเสนอเพือสร้าง
ความพึงพอใจให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการยอมรับในผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชันใหม่ ทีสร้างสรรค์ขึนจากความ
เคลื อนไหวของแฟชันตามฤดูก าล เพือใช้เป็ นเกณฑ์ใ นการประเมิ นทางเลื อก ขันตอนและการ
ตัดสิ นใจ ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค ทําให้เกิ ดการยอมรับและตัดสิ นใจเลื อกเสื อผ้าแฟชันทีธุ รกิ จนําเสนอมากที สุ ด ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่ งเสริ มการตลาด และช่องทางการจัดจําหน่ายของเสื อผ้าแฟชัน
2.1 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง คุณภาพของเสื อผ้าแฟชันทีถูกผลิ ตและนําเสนอขายให้กบั
ผูบ้ ริ โภคตามฤดูกาลของแฟชันทีมีการเปลียนแปลงความเคลือนไหวตลอดเวลา รู ปแบบของเสื อผ้า
แฟชันทีมีให้เหลือกหลากหลาย สี สันและลวดลายของเสื อผ้าแฟชันทีกําลังได้รับความนิยม คุณภาพ
ของวัสดุเนื อผ้าและผิวสัมผัสทีมีความคงทนสวมใส่ สบาย ความเรี ยบร้อยประณี ตในการตัดเย็บที
ธุ รกิจนําเสนอไปยังผูบ้ ริ โภคเพือสร้างความพึงพอใจและตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
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2.2 ราคา หมายถึง จํานวนเงินทีผูบ้ ริ โภคยินดีจ่ายเพือซื อผลิตภัณฑ์เสื อผ้าแฟชันใน
ราคาทีเหมาะสมกับรู ปแบบและคุณภาพของเสื อผ้าแฟชัน ได้แก่ มีระดับของราคาหลากหลายให้
เลือก มีราคาทีสมเหตุสมผลเมือเทียบกับสถานทีอืน มีความคุ ม้ ค่าของราคาเมือเทียบกับสิ นค้าที
ได้รับ และมีความคุม้ ค่าของผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชันเมือเทียบกับราคาทีจ่ายไป
2.3 การส่ ง เสริ ม การตลาด หมายถึ ง กิ จ กรรมทางการตลาดต่า งๆ ที มี ก ารติ ด ต่ อ
สื อสารกันระหว่างร้านค้าแฟชันกับกลุ่มผูบ้ ริ โภค เพือจูงใจให้เกิดการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน ได้แก่
การลดราคาตามโอกาสและเทศกาลพิเศษต่างๆ การมีบริ การแลกเปลียนรับคืนสิ นค้า การมีบริ การ
รับชําระสิ นค้าผ่านบัตรเครดิต การมีส่วนลดสําหรับการซื อสิ นค้าครังต่อไป มีการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผา่ นทางสื อและช่องทางต่างๆ
2.4 ช่ องทางการจัดจําหน่ าย หมายถึง บริ เวณสถานที ทีจัดจําหน่ ายเสื อผ้าแฟชันที
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทีเป็ นแหล่งรวมเสื อผ้าแฟชันทีทันสมัย การตกแต่งสถานทีภายในร้านทีมี
ความโดดเด่นดูน่าสนใจ วิธีการตกแต่งหน้าร้านและการจัดแสดงสิ นค้ามีความสวยงาม มีการจัด
แบ่งประเภทของเสื อผ้า แฟชันอย่า งชัดเจน เพื อความสะดวกในการเลื อกซื อ มีห้องสําหรั บลอง
สิ นค้าทีเพียงพอต่อความต้องการ และตําแหน่งของเคาน์เตอร์ชาํ ระเงินมีป้ายบอกชัดเจน
3. พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง พฤติ กรรมในการเลื อกซื อเสื อผ้า แฟชันทีบุ ค คล
แสดงออกในการแสวงหาข้อมูลเกียวกับแฟชัน การเลือกซื อสิ นค้าแฟชัน การเลือกใช้สินค้าแฟชัน
การประเมิลผลของสิ นค้าแฟชันและการจัดการกับสิ นค้าแฟชันและบริ การต่างๆ ซึ งผูบ้ ริ โภคคาดว่า
จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจส่ วนตัว ในการเลื อกซื อเสื อผ้าแฟชัน
ประกอบด้วย เหตุผลในการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน ช่วง เวลาในการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน ปริ มาณใน
การเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน ความถีในการเลือกซี อเสื อผ้าแฟชันและบุคคลทีมีอิทธิ พลในการเลือกซื อ
เสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการให้ค วามสํา คัญกับความเคลื อนไหวแฟชันและ
ความพึ ง พอใจในกลยุท ธ์ ท างการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค ผูว้ ิจ ัย ได้ศึก ษาเอกสารและ
งานวิจยั ทีเกียวข้องเพือเป็ นแนวทางในการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. แนวคิดและทฤษฎีความเคลือนไหวของแฟชัน
2. แนวคิดเกียวกับความพึงพอใจ
3. แนวคิดเกียวกับกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน
4. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
5. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีความเคลือนไหวของแฟชัน
1. ความหมายของแฟชัน
แฟชัน (Fashion) หมายถึ ง รู ป แบบของเครื องแต่ ง กายที เป็ นที ชื นชอบของกลุ่ ม
สาธารณชนส่ วนใหญ่ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง สามารถทําให้เกิดกระแสนิยมในสังคมได้โดยที
ไม่ตอ้ งมีเหตุผลใดๆ แฟชันมักจะเป็ นตัวบ่งบอกรสนิ ยมของผูใ้ ช้และรสนิ ยมจะเป็ นตัวบ่งบอกถึง
ทัศนคติของแต่ละคนว่าอะไรคือความสวยงามและความเหมาะสมแต่ละโอกาส (ฤดี หลิมไพโรจน์,
2555: 3)
แฟชัน (Fashion) เป็ นได้ทงเสื
ั อผ้า เครื องแต่งกาย เครื องประดับ สิ งของ พฤติกรรม
และรู ปแบบในการดําเนิ นชี วิต รวมไปถึงแนวคิดทีกําลังเป็ นทีนิ ยมและได้รับการยอมรับจากผูค้ น
หมู่มากในสังคม ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ ง โดยแฟชันเป็ นเสมือนทิศทางหนึงทีทําให้บุคคลสามารถ
ตอบ สนองความต้องการของตนเอง ทีแสดงถึงความเป็ นส่ วนร่ วมกับผูค้ นในสังคมทีมีปฏิสัมพันธ์
กัน (อัญชัน สันติไชยกุล, 2547: 83)
แฟชัน (Fashion) เป็ นกระบวนการสื อสารรู ปแบบหนึ งทีประกอบไปด้วยผูส้ ่ งสาร
ได้แก่ ผูอ้ อกแบบเครื องแต่งกาย ผูต้ ดั เย็บ ผูผ้ ลิต ผูจ้ ดั จําหน่ายหรื อสิ นค้าทีเกียวกับแฟชัน ผ่านช่อง
ทางการสื อสารต่างๆ โดยเริ มตังแต่นางแบบทีสวมใส่ เสื อผ้าแฟชัน เวทีแฟชันโชว์ นิตยสารเกียวกับ
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แฟชัน รวมไปถึงวิธีการตกแต่งหน้าร้าน การจัดวางเสื อผ้าแฟชันในศูนย์การค้าเพือสื อสารถึงเนือหา
ความหมายต่างๆทีเกียวกับแฟชัน เช่น การใช้สีของเสื อผ้าในแต่ละฤดูกาล ซึ งเนือหาเหล่านีจะถูกส่ ง
ผ่านไปยังผูร้ ับสาร ซึ งอาจเป็ นได้ทงผู
ั ค้ นทีนังดูแฟชันโดยตรง ผูค้ นทีรับข่าวสารเรื องราวแฟชันผ่าน
สื อมวลชนต่างๆ รวมไปถึงผูค้ นทีจับจ่ายเลือกซือเสื อผ้าเครื องแต่ง (สรัญญา ธรรมพรพิพฒั น์, 2548:
63-64)
หากกล่าวถึ งความหมายของคําว่า แฟชัน (Fashion) สําหรับผูค้ นส่ วนใหญ่นนจะ
ั
หมายถึง เสื อผ้าหรื อเครื องแต่งกายต่างๆ โดยแฟชันเป็ นเสมือนช่องทางหนึ งทีทําให้บุคคลสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตน ไม่ว่าจะเป็ นความต้องการทางอารมณ์ หรื อการแสดงออกทาง
พฤติกรรมต่างๆ ทีบุคคลสามารถพัฒนาความเป็ นเอกลักษณ์ในตนเอง ทังในด้านรู ปลักษณ์ภายนอก
ความรู ้ สึกต่างๆ การรับรู ้ เกี ยวกับตนเอง หรื อภาพลักษณ์ ของตนเอง รวมทังการสร้ างความ
ประทับใจให้กบั ผูพ้ บเห็ นได้โดยการสวมใส่ เสื อผ้าเครื องแต่งกายหรื อการใช้สินค้าแฟชันต่างๆ
ปั จจุบนั นี แฟชันเข้ามามีบทบาทเกียวข้องกับรู ปแบบในการดําเนิ นชี วิตของผูค้ นในสังคมมากขึน
สามารถสังเกตได้จากการเปลียนแปลงเสื อผ้าหรื อเครื องแต่งกายแฟชันทีแตกต่างกันไปในแต่ละ
โอกาสหรื อกิจกรรมต่างๆเช่น ชุดไปเทียว ชุดทํางาน ชุดกีฬา ชุดราตรี เป็ นต้น (อัญชัน สันติไชยกุล,
2547: 8)
กาญจนา แก้วเทพ (2547: 272-273) กล่าวว่า แฟชัน (Fashion) เป็ นสิ งทีเกียวข้องกันอยู่
3 ประการ ดังนี
1. เป็ นเรื องราวทีเกียวกับเสื อผ้าผูห้ ญิงและผูช้ ายในวาระโอกาสต่างๆ ในทุกยุคสมัย
2. เป็ นเรื องราวทีเกียวกับการแต่งหน้าทําผม รวมไปถึงรองเท้า กระเป๋ า เครื องประดับ
และเครื องใช้ทีใช้ในการประกอบเสื อผ้า
3. เป็ นเรื องราวทีเกียวกับลักษณะและรู ปร่ างของบุคคล
อีกนิยามหนึงเป็ นนิ ยามในแง่ของกระบวนการโดยกล่าวว่า แฟชัน (Fashion) หมายถึง
รู ปแบบ (Style) หรื อวิธีการนําเสนอของการแต่งกาย การแต่งหน้าทําผม การใช้เครื องประดับ
ตลอดจนไปถึงพฤติกรรมของผูส้ วมใส่ ดว้ ย
สรุ ปความหมายโดยผูว้ ิจยั แฟชัน (Fashion) หมายถึง พฤติกรรมของการแต่งกายที
หมุนเวียนเปลี ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ งการแต่งกายทีเหมือนกับผูค้ นส่ วนใหญ่ในช่ วงเวลานัน
เรี ยกว่า ทันสมัย ถ้าแต่งกายต่างไปจากผูค้ นส่ วนใหญ่ในช่วงนัน เรี ยกว่า ล้าสมัย ดังนัน แฟชันจึงมี
เวลาเป็ นเครื องบ่งชี ให้เห็ นถึ งความนิ ยมของผูค้ นส่ วนใหญ่ในช่วงระยะเวลาหนึ งซึ งก็คือ เวลาที
แฟชันเคลื อนไหวและเปลี ยนแปลงไป การทีผูค้ นส่ วนใหญ่ยอมรับเสื อผ้าเครื องแต่งกายทีเป็ น

11
รู ปแบบใหม่ๆอาจไม่ถือว่าเป็ นแฟชันเลยก็ได้ จนกว่าผูค้ นเหล่านันจะได้สวมใส่ และนําไปใช้จน
เกิดเป็ นความนิยม
2. บทบาทของแฟชัน
สุ ดาดวง เรื องรุ จิระ (2543: 91) กล่าวว่า บทบาทของแฟชัน จะมีส่วนเกียวข้องกับ
ผูค้ นในสังคมเป็ นอย่างมาก ซึงปัจจัยทีเกียวข้องกันมีอยู่ 3 ประการดังนี
2.1 สไตล์ (Style) หมายถึง ลักษณะหรื อรู ปแบบทีมีลกั ษณะเฉพาะของตัวเอง เช่น
สไตล์ของเสื อผ้าหรื อเครื องแต่งกาย
2.2 แฟชัน (Fashion) หมายถึง สไตล์ทีเป็ นทียอมรับและกําลังเป็ นทีนิ ยมในปั จจุบนั
เช่น สไตล์การแต่งกายของวัยรุ่ น และถ้าหากเมือไหร่ ทีผูค้ นเลิกนิยม เลิกสนใจยอมรับรู ปแบบนันๆ
สิ นค้านันจะไม่เป็ นแฟชันอีกต่อไป แต่ยงั คงเป็ นสไตล์อยู่ เช่น สไตล์ของกระโปรงทรงแคบทีกําลัง
เป็ นทีนิยมของผูบ้ ริ โภคอย่างมากจะกลายเป็ นแฟชัน แต่เมือผูบ้ ริ โภคเลิกยอมรับหรื อเลิกนิยมจะไม่
ถือเป็ นแฟชัน แต่ยงั คงสไตล์ คือ รู ปแบบไว้
2.3 เฟด (Fads) หมายถึง สมัยนิยม แฟชันทีเป็ นทีนิยมในช่วงเวลาสันๆสามารถถูก
จดจําได้อย่างรวดเร็ ว และถูกลื มไปอย่างรวดเร็ วเช่นกัน หากแต่เป็ นทียอมรับของผูค้ นเฉพาะกลุ่ม
เท่านัน และความนิยมหรื อการยอมรับนีจะเกิดขึนในระยะสัน อาจกล่าวได้วา่ เฟดเป็ นความคลังไคล้
อย่างหนึงหรื อการชืนชอบอย่างมากทีมักจะเกิดกับกลุ่มวัยรุ่ น เช่น การนิยมทําสี ผมแปลกๆหรื อการ
แต่งหน้าแบบหลากหลายสี
เฟรเดริ ก ม็องนีรอง (Frederic Monneyron) นักสังคมวิทยา กล่าวว่า เสื อผ้าแฟชันมี
บทบาทสําคัญในการแสดงเอกลักษณ์ทางสังคมและเพศ โดยมีหน้าทีแบ่งแยกความแตกต่างของ
ชนชันทางสังคมในสมัยก่อนจนถึงศตวรรษที 18 ต่อมาเกิดการปฏิวตั ิระบบการปกครองในฝรังเศส
ผูค้ นมีสิทธิ เท่าเทียมกันในการแต่งตัว จากนัน การแต่งกายของผูช้ ายและผูห้ ญิงส่ วนใหญ่ได้มีความ
แตกต่างกันอย่างชัดเจนในศตวรรษที 19 ซึ งเป็ นจุดกําเนิดของชนชันกลางทีผูห้ ญิงเท่านันทีมีสิทธิ
สวมใส่ เครื องแต่งกายทีมีสีสัน ส่ วนผูช้ ายต้องเลือกใช้เฉพาะสี ดาํ แต่ในศตวรรษที 20 ผูห้ ญิงได้หนั
มาสวมใส่ เครื องแต่งกายของผูช้ าย เช่น กางเกงและเนคไทค์มากขึน ส่ วนผูช้ ายเริ มสวมใส่ เสื อผ้าทีมี
สี สันมากขึนเรื อยๆ เช่น เสื อเชิ ตสี ชมพูและเสื อแจ๊กเก็ตสี เขียว และเริ มหันมานิยมเนื อผ้าทีความ
อ่อนนุ่ มแบบอย่างที ใช้ตดั เย็บเสื อผ้าผูห้ ญิ งมากขึน รวมถึ งการสวมใส่ เครื องประดับซึ งเป็ นการ
แสดงให้เห็นถึงการเปลียนแปลงทางสังคมทีผูห้ ญิงมีสิทธิ เท่าเทียมกับผูช้ ายในการแต่งตัว
สรุ ปความหมายโดยผูว้ ิจยั บทบาทของแฟชัน หมายถึง เสื อผ้าแฟชันทีสามารถ
กําหนดพฤติกรรมของผูค้ น อากัปกิริยาและการแสดงออกต่างๆของผูส้ วมใส่ เสื อผ้าแฟชัน ดังนัน
เสื อผ้าแฟชันจึงเปรี ยบเสมือนภาพลักษณ์ทีผูค้ นต้องการแสดงออกมาให้ผอู้ ืนพบเห็น และสามารถ
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เข้าใจและทําให้เกิดการยอมรับในสังคมโดยผ่านการสวมใส่ เสื อผ้าเครื องแต่งกายแฟชันของผูค้ น
นันๆได้
3. ผู้นําความคิดทางด้ านแฟชัน
ฤดี หลิมไพโรจน์ ( 555: 64) กล่าวว่า ผูน้ าํ ความคิดทางด้านแฟชันหรื อผูน้ าํ แฟชัน
เป็ นผูท้ ีกําหนดกระแสความเคลือนไหวแฟชัน หรื อผูท้ ีสวมใส่ เสื อผ้ารู ปแบบใหม่ๆเป็ นคนแรกๆ
แล้วหลังจากนัน สาธารณชนก็จะนําเสื อผ้ารู ปแบบนันไปปรับเปลียนสวมใส่ กนั จนเป็ นทีนิ ยม ผูน้ าํ
แฟชันอาจจะเป็ นคนทีมีชือเสี ยงในสังคม หรื อเป็ นทีสนใจของสื อ เพราะเป็ นบุคคลทีทุกคนให้ความ
สนใจและจับจ้องดูวา่ บุคคลนันจะสวมใส่ แต่งกายอะไรกันบ้าง
การศึกษาผูน้ าํ ทีมีอิทธิ พลของการเผยแพร่ แฟชันนัน ในบริ บทของการยอมรับงาน
แฟชัน คือ การสร้างความแปลกใหม่ และการเป็ นผูน้ าํ นวัตกรรมในการออกแบบ ความคิดเห็นของ
การเป็ นผูน้ าํ แฟชัน เป็ นเรื องทียิงใหญ่มากกว่าวัฒนธรรมทีเน้นการสื บทอด งานแฟชันต่างๆจะได้
รับการยอมรับจากผูค้ นในระบบสังคมได้นนั ต้องได้รับการยอมรับผ่านการสื อสารข้อมูลจากผูท้ ีมี
อิ ทธิ พลเกี ยวกับการสร้ างสรรค์แฟชัน เช่ น รู ปแบบของแฟชันใหม่ๆโดยผูน้ าํ ความคิ ดทางด้า น
แฟชันจะมีอิทธิ พลกับผูบ้ ริ โภคทีมีความรู้และมีความเกียวพันกับประเภทของผลิตภัณฑ์สูง ผูท้ ีมี
อิทธิ พลทางด้านการเผยแพร่ แฟชันนัน ได้สร้างความหมายใหม่ทางวัฒนธรรม นวัตกรรมและหลัก
การต่างๆ ทีผูน้ าํ แฟชันได้สร้างและส่ งทอดความหมายทางสัญลักษณ์ ทีเกิดการเชือมโยงกับรู ปแบบ
การดํารงชีวติ ค่านิยมและทัศนคติทีส่ งทอดไปยังกลุ่มผูต้ ามหรื อผูบ้ ริ โภคแฟชัน
ดังนัน ผูบ้ ริ โภคเหล่า นี จึ งมีค วามสําคัญอย่างมากต่อนักการตลาดในการเผยแพร่
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ซึ งผูน้ าํ ทางความคิดทางด้านแฟชันส่ วนใหญ่จะใช้ผลิตภัณฑ์ทีให้ความพึง
พอใจสู ง และแสดงออกถึ งความเป็ นตัวตนอย่างมากมาก เช่น การสวมใส่ เสื อผ้าแฟชันใหม่ และมี
การค้นพบจากการศึกษาแฟชันว่า โดยส่ วนใหญ่ ผูน้ าํ นวัตกรรมทางด้านแฟชันจะมีความเป็ นผูน้ าํ
ความคิดทางด้านแฟชันเช่นกัน
สรุ ปความหมายโดยผูว้ จิ ยั ผูน้ าํ ความคิดทางด้านแฟชัน หมายถึง ผูซ้ ึ งมีอิทธิ พลด้าน
การเผยแพร่ แฟชัน ได้สร้างความหมายใหม่ทางวัฒนธรรมและนวตกรรม รู ปแบบการดําเนินชี วิต
ค่านิยมและทัศนคติ ทีได้ส่งทอดไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภค โดยกลุ่มผูน้ าํ ความคิดทางด้านแฟชันหรื อผูน้ าํ
แฟชัน เป็ นกลุ่มคนทีมีความสนใจในเรื องแฟชันมากกว่าผูบ้ ริ โภคทัวไปในตลาด เป็ นผูซ้ ึ งมีความ
มันใจมากในเรื องของรสนิ ยมของตนเอง เป็ นคนแรกทีจะซื อผลิตภัณฑ์ รู ปแบบใหม่ และทีสําคัญ
ทีสุ ดคือ เป็ นผูม้ ีอิทธิพลต่อผูบ้ ริ โภคอืนในการยอมรับและซือสิ นค้าแฟชันใหม่
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4. ความเคลือนไหวของแฟชัน
สิ งทียังคงอยู่เสมอในโลกของแฟชัน คือ การทีผูบ้ ริ โภคแสวงหาแฟชันแบบใหม่ๆ
และการเปลี ยนแปลง ซึ งหมายถึ ง ความเคลื อนไหวของแฟชัน (Fashion Movement) หรื อการ
เปลียนแปลงของวงการแฟชันตลอดทังวัฏจักร ซึ งมีหลายปั จจัยทีส่ งผลกระทบต่อความเคลือนไหว
ของแฟชัน ได้แ ก่ ปั จจัย ทางด้านสั งคมและเศรษฐกิ จ ที มี อิท ธิ พ ลต่ อความสนใจต่ อแฟชันของ
ผูบ้ ริ โภค การนํา เสนอเส้ นใยและเนื อผ้าแบบใหม่ๆตลอดจนเทคนิ คการโฆษณา สามารถทําให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความสนใจในการเปลียนแปลงของแฟชันได้ ซึ งดีไซน์เนอร์ และร้านเสื อต่างๆต้องการ
ให้ผบู้ ริ โภคหันมาสนใจในแฟชันใหม่ๆเพือทําให้ธุรกิจแฟชันเกิ ดความตืนตัวอยู่เสมอ (ฤดี หลิ ม
ไพโรจน์, 2555: 66)
ในอดีต การให้ความหมายของรู ปแบบใหม่ๆทีนักออกแบบหรื อผูน้ าํ แฟชันนําเสนอ
หากรู ปแบบนี กลายเป็ นแฟชันอย่างกว้างขวาง แบรนด์ก็จะกลายเป็ นทีรู้จกั ของผูค้ นอย่างรวดเร็ ว
และกลายเป็ นสัญลัก ษณ์ ข องการสร้ างแบรนด์แ ฟชัน ซึ งเป็ นสิ งสํา คัญของการยอมรั บ รู ป แบบ
โดยทัวไป การศึกษาด้านสังคมวิทยาหรื อพฤติกรรมโดยรวม แสดงให้เห็นว่า แฟชัน คือ การสร้าง
แบรนด์และการสร้างแบรนด์ตอ้ งเป็ นไปตาม แฟชัน ทีเป็ นเรื องความต้องการสําหรับผลผลิตใหม่ๆ
เพือดึงดูดความสนใจในการนําเสนอ ซึงทุกๆปี ศูนย์กลางของวงการแฟชันจะเป็ นตัวกําหนดรู ปแบบ
ของเสื อผ้าแฟชันใหม่ ๆ ซึ งยัง ไม่ เป็ นที รู้ จกั ของผูค้ นในสั งคมหมู่ม าก แล้วผูค้ นในสัง คมที เป็ น
ผูบ้ ริ โภคแฟชันเหล่ า นัน ก็จะเป็ นผูต้ ดั สิ น ว่าเสื อผ้า แฟชันรู ป แบบหรื อสไตล์ไ หนที กํา ลังอยู่ใ น
กระแสแฟชัน และรู ปแบบสไตล์ไหนทีกําลังจะเป็ นแฟชันตกยุค
ศรี กาญจนา พลอาสา (2546: 178) กล่าวว่า ความเคลือนไหวแฟชัน (Fashion
Movement) จะหมุนเวียนเปลียนไปตามสมัยนิ ยม หรื อแฟชันจะได้รับความนิ ยมจากผูบ้ ริ โภคมาก
หรื อน้อยนันขึนอยูก่ บั องค์ประกอบหลัก ดังนี
1. การเปลียนตามฤดูกาล ผูบ้ ริ โภคต้องการแฟชันทีเปลียนไปตามวันเวลา เนือผ้า
และผิวสัมผัสของเสื อผ้าทีเปลียนไปตามฤดูกาล อากาศร้อนเหมาะกับเสื อผ้าเนือบางๆสี ปานกลาง
อากาศหนาวเหมาะกับเสื อผ้าชนิ ดหนาสี เข้ม การเลือกใช้เส้นใยทีเหมาะสมกับภูมิประเทศ วิถีใน
การดําเนินชีวิตของผูค้ นในสังคมและเศรษฐกิจ การท่องเทียว วันหยุดพักผ่อน จะทําให้อตั ราการ
เคลือนไหวของแฟชันเปลียนแปลงเร็ วขึน
2. องค์ประกอบทีทําให้พฒั นาการทางด้านแฟชันล่าช้า คือ องค์ประกอบทีกระตุน้
ไม่ให้ผคู้ นยอมรับแฟชันแบบใหม่ๆทําให้ลกั ษณะของแฟชันเปลียนแปลงไปอย่างล่าช้า และแฟชัน
รู ปแบบใหม่ๆมีแนวโน้มการใช้ตาลง
ํ ได้แก่ กฎหมาย ธรรมชาติของพ่อค้าและการลดอัตราการซื อ
ของผูบ้ ริ โภค
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3. ประเพณี เป็ นส่ วนหนึ งทีทําให้วฏั จักรแฟชันล่าช้าหยุดชะงัก ประเพณี ตอ้ งห้ามมี
หลายประการทีอาจทําให้ผบู้ ริ โภคไม่สนใจเสื อผ้าแฟชันแบบใหม่ๆหรื อสนใจน้อยลง เช่น ประเพณี
ทีให้ผชู้ ายสวมกางเกงไปวัดได้ แต่ผหู้ ญิงไม่ควรสวมใส่ เป็ นต้น
4. ศาสนา เป็ นสิ งสําคัญต่อขนบธรรมเนียนประเพณี และเป็ นตัวกําหนดรู ปแบบของ
เสื อผ้าทีใช้ในการทําพิธีต่างๆ แต่ปัจจุบนั นี ศาสนามีอิทธิพลต่อแฟชันน้อยลง สังเกตได้จากเสื อผ้าที
สวมใส่ เข้าร่ วมพิธีกรรมต่างๆ จะเป็ นเสื อผ้าทีมีรูปแบบทีทันสมัยมากขึน
สรุ ปความหมายโดยผูว้ ิจยั ความเคลือนไหวของแฟชัน จะเปลียนแปลงเคลือนไหว
ช้าหรื อเร็ วขึนอยูก่ บั การยอมรับของผูค้ นทัว ไปจนผูค้ นเห็นว่าเป็ นเรื องธรรมดา จึงพยายามสรรหา
แฟชันรู ปแบบใหม่ทีแปลกและแตกต่างออก ไปตามจินตนาการ ความคิดและการสร้างสรรค์ของ
มนุ ษย์บวกกับความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและแนวความคิดของผูค้ นในยุคสมัยนันๆ การ
เปลี ยนแปลงของแฟชันจึ ง เป็ นสิ งที ซับ ซ้อ นแต่ ก็ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง รู ป แบบในการดํา เนิ น ชี วิ ต
เศรษฐกิจ และจิตวิทยาในผูค้ นในสังคมช่วง เวลานันๆ
5. ทฤษฎีความเคลือนไหวของแฟชัน
ฤดี หลิมไพโรจน์ (2555: 64-66) กล่าวว่า การเคลือนไหวของแฟชันทีเปลียนแปลง
ไปเป็ นกระบวนการทีมีความสลับซับซ้อนในระดับมหภาค กล่าวคือ แฟชันถือเป็ นปรากฏการณ์
ทางสังคมทีส่ งผลกระทบต่อผูค้ นจํานวนมากพร้อมๆกัน แต่ในอีกมุมมองหนึ งอาจมองว่า แฟชันส่ ง
ผลกระทบเพียงระดับจุลภาค กล่าวคือ แฟชันส่ งผลในระดับบุคคลเท่านัน และเป็ นกระบวนการ
ต่อเนื องของความต้อ งการและความจําเป็ นของผูค้ นในสังคมที มี ต่อแฟชัน ซึ งทังหมดคื อ การ
เปลียนแปลงความเคลือนไหวของแฟชัน สามารถสรุ ปได้ ดังนี
5.1 แฟชันกับเศรษฐศาสตร์ จากมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์ แฟชันมีลกั ษณะ
สองด้านทีขัดแย้งกันเอง ด้านหนึ งคือ แฟชันแต่ละชนิ ดจะมีอายุเพียงช่วงระยะเวลาสันๆ แฟชัน
รู ปแบบเดิมจําเป็ นต้องหลีกทางให้กบั แฟชันรู ปแบบใหม่ๆอยูเ่ สมอ แต่ในอีกด้านหนึ ง แฟชันกลับ
เป็ นสิ งทีมีอายุอมตะฝังอยูใ่ นประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจ รวมทังยังมีพลังอยู่
ในโครง สร้างทางสังคม โดยสังเกตุได้จากการทีผูค้ นแต่งตัวตามแฟชันเพราะความชืนชอบ ไปจน
ถึงการถูกผลักดันให้แต่งตัวตามแฟชันทังๆทีไม่ชอบ แต่เป็ นเพราะในตลาดมีแต่สินค้าแฟชันแบบนี
แบบเดียวเนืองมาจากกําลังเป็ นทีนิยม ทีสําคัญไปกว่านันคือ การเปลียนเสื อผ้ารู ปแบบใหม่ของผูค้ น
ในปัจจุบนั ไม่ได้เกิดจากอายุการใช้งานทีหมดสภาพแล้วเป็ นหลัก แต่เป็ นเพราะอิทธิพลของแฟชันที
เป็ นสัญญาณบ่งบอกว่าเสื อผ้าชุ ดเก่านันเชยหรื อล้าสมัยแล้ว จําเป็ นต้องซื อเสื อผ้าแฟชันชุ ดใหม่เพือ
ให้ทนั สมัยตามแฟชัน
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5.2 แฟชันกับ สั ง คมและสุ น ทรี ย ศาสตร์ จากมุ ม มองทางด้า นสั ง คมและ
สุ นทรี ยศาสตร์ แฟชันไม่ใช่เพียงการคิดประดิษฐ์เสื อผ้าเครื องแต่งกายขึนมาเท่านัน แต่ยงั เป็ นการ
คิดสร้างสรรค์สิงแปลกใหม่โดยใช้รูปแบบของเสื อผ้าหรื อสิ นค้าต่างๆเป็ นพืนฐาน จึงทําให้แฟชันมี
มิติทีเกียวข้องกับสุ นทรี ยศาสตร์ หรื อความสวยงามเจือปนอยูด่ ว้ ย โดยการออกแบบให้มีลกั ษณะที
สวยงามโดดเด่นด้วยสี ลายเส้น รู ปทรงและเนื อผ้า ส่ วนทางด้านสังคมศาสตร์ แฟชัน นับเป็ นสิ งที
สะท้อนถึงสังคมได้เป็ นอย่างดี ประกอบด้วย
ชนชัน (Class) แฟชัน เป็ นสิ งทีแสดงสถานภาพและสะท้อนถึ งฐานะของผู้
สวมใส่ ผูค้ นแต่งตัวตามสถานภาพทางสังคมของตนเอง เมือศึกษาถึงต้นกําเนิดของแฟชันในยุโรป
จะพบว่า ความเป็ นมาของแฟชันจะเป็ นเรื องของชนชันสู ง ราชวงศ์ และเจ้านายเท่านัน เช่นเดียวกับ
การศึกษาในเรื องรู ปแบบของการตัดเย็บชันสู ง จะพบว่าวิธีการตัดเย็บจะเป็ นการตัดเย็บด้วยมือและ
มีการออกแบบเฉพาะสําหรับแต่ละบุคคลเท่านัน ในขณะทีการตัดเย็บของเสื อผ้าสําเร็ จรู ปครังละ
จํานวนมาก (Mass production) จะเป็ นการตัดเย็บด้วยเครื องจักรทีมีลกั ษณะการออกแบบเหมือนๆ
กันทัวไป หรื อเรี ยกว่า การตัดเย็บเสื อโหลนันเอง
เพศ (Gender) จากมุมมองทางด้านจิตวิทยา เสื อผ้าเครื องแต่งกายมีบทบาท
สําคัญในการดึงดูดความสนใจทางเพศ ด้วยสาเหตุนี ในประวัติของการแต่งกายจึงเป็ นเวลายาวนาน
ทีการแต่งกายของเพศชายและหญิงจะต้องแตกต่างกันอย่างชัดเจน เพือให้รู้วา่ ใครเป็ นชายและใคร
เป็ นหญิง จนถึงกลางศตวรรษที 20 ได้เริ มเกิดแฟชันรู ปแบบใหม่ คือ วิธีการแต่งกายทีไม่ระบุเพศซึ ง
เป็ นเสื อผ้าเครื องแต่งกายทีสามารถใส่ ได้ทงสองเพศ
ั
(Unisex) จะสังเกตุได้วา่ ในอดีต การศึกษาเรื อง
แฟชันจะมุ่งเน้นไปทีการศึกษาเกียวกับผูห้ ญิงเป็ นหลัก แต่ในปั จจุบนั ความคิดทีว่าแฟชันเป็ นเรื อง
ของผูห้ ญิงเท่านันเริ มเบาบางลง เช่น มีการผลิตนําหอมสําหรับเพศชาย รวมทังการตังชื อนําหอม
สําหรับผูช้ ายทีแสดงถึงอํานาจและความแข็งแกร่ ง
วัฒ นธรรม (Cultures) แฟชัน มี ส่ ว นสํา คัญ ที ทํา ให้บุ ค คลเข้า ใจหรื อ ตี ค วาม
หมายถึงสิ งต่างๆในโลกนีแตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ ซึงแฟชันเป็ นวัฒนธรรมรู ปแบบหนึง
ทีบ่งบอกวัฒนธรรมผ่านตัวสิ นค้าต่างๆ เช่น เสื อผ้าทีมีทงชุ
ั ดสําหรับงานกลางคืน ชุ ดสําหรับเล่น
กีฬา ชุดลําลองสําหรับอยูบ่ า้ น หรื อชุดทีดูเป็ นทางการสําหรับสวมใส่ ไปทํางานต่างๆ
การสะท้อนค่านิยมทางสังคม (Social values) ในช่วงยุคกลางจะนิยมชุดสําหรับ
ผูห้ ญิงทีมีรูปร่ างท้วม ซึ งเป็ นผลมาจากความต้องการให้ผหู้ ญิงท้องเพือเพิมจํานวนประชากร หรื อ
ในช่วง ค.ศ.1970-1979 จะนิยมชุดทีเน้นไปทีหน้าอกผูห้ ญิง เนืองจากค่านิยมในการเลียงลูกด้วยนม
ในช่วงปี ค.ศ.1980-1989 ความนิยมชุดทีเน้นไปทีหน้าอกผูห้ ญิงกลับเสื อมความนิยมลง เนืองจาก
ผูห้ ญิงเริ มหันไปทํางานนอกบ้าน ค่านิยมจึงเปลียนไปทีการทํางานมากกว่าการเลียงลูกอยูก่ บั บ้าน
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5.3 แฟชันกับสัญญะวิทยา จากมุมมองทางด้านสัญญะวิทยา (Semiology) เป็ น
มุมมองทีน่าสนใจเกียวกับเรื องของความหมาย (Meaning) ทีมากับสิ งของวัตถุ คําพูดและการกระทํา
ดังนัน เมือแฟชันประกอบไปด้วยเสื อผ้าเครื องแต่งกายและวิธีการแต่งกาย จึงย่อมมีความหมาย
ต่างๆทีมาพร้อมกับเครื องแต่งกายหรื อวิธีการแต่งกายนันๆ เช่น การแต่งกายแบบ Flashback ซึ งเป็ น
การแต่งกายแบบย้อนยุคเหมือนในสมัยก่อน มีความหมายถึ งการแสดงอาการหวนหา หรื อการ
ชื นชมในอดีต ซึ งความหมายของเครื องแต่งกายและวิธีการแต่งกายจะเปลี ยนแปลงไปในแต่ละ
สถานการณ์
ความหมายของเครื องแต่งกายและการแต่งกาย ได้เปลี ยนแปลงไปในแต่ละ
สถานการณ์ เช่น สังคมไทยสมัยโบราณ ผูค้ นทัวไปไม่มีวธิ ี การเปลียนเสื อผ้าเครื องแต่งกายในแต่ละ
วันจะใส่ เสื อผ้าชุดเดียวกันตลอดวั น โดยทีเสื อผ้าไม่ได้บ่งบอกความหมายใด แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นมี
การเปลี ยนเสื อผ้าเครื องแต่งกายอยู่ตลอดวัน เช่ น หากอยู่บา้ นก็จะใส่ ชุดลําลอง หากออกไป
รับประทานอาหารนอกบ้านหรื อต้องออกไปทํางานก็จะเปลียนชุดเพือให้ดูสุภาพมากขึน เมือไปเล่น
กีฬาก็จะเปลี ยนใส่ ชุดกีฬา ตกกลางคืนก็จะเปลียนเป็ นชุดใส่ นอน เป็ นต้น นอกจากนี ความหมาย
ของเสื อผ้ายังสามารถเกิดจากตัววัสดุทีนํามาใช้ประกอบเป็ นเครื องแต่งกายได้อีกด้วย เช่ น ในอดีต
การใช้หนังสัตว์เป็ นเพียงเพือให้เ กิดความทนทาน แต่ในปั จจุบนั เมือมีดาราฮอลลีวดู้ นําชุ ดหนัง
สัตว์มาสวมใส่ ความหมายของหนังสัตว์นนก็
ั จะเปลียนไป กลายเป็ นเกียวกับธรรมชาติหรื อเสื อผ้า
ชุดหนังรัดรู ปทีแสดงถึงความเซ็กซี เป็ นต้น
5.4 แฟชันกับจิตวิทยา ซึงปัจจัยทางด้านจิตวิทยานัน สามารถใช้อธิบายถึงสาเหตุที
ทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆตามแฟชัน ได้แก่
ความต้องการให้ตนเองสอดคล้องกับสังคม (Conformity) เช่น การเลือกแต่ง
ตัวตามแบบแฟชันทีกําลังเป็ นทีนิ ยมอยูใ่ นขณะนัน เพือให้รู้สึกว่าตนเองเข้ากับกลุ่มเพือนได้ดีและ
ไม่เป็ นคนเชยตกยุค หรื อการแต่งกายเพือการเป็ นสมาชิกภาพทีทําให้สามารถอยูใ่ นกลุ่มสังคมกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึงนันได้
ความต้องการหาความแปลกใหม่ (Variety-seeking) บุคคลอาจเกิ ดความเบือ
หน่ ายหากจะต้องสวมใส่ เสื อผ้าแบบเดิมซ้าๆกันทุกวัน ดังนัน ความต้องการเสื อผ้าแบบใหม่ๆเพือ
ให้รู้สึกว่าตนเองไม่ดูซา้ ซากจําเจ และเป็ นการหาความแปลกใหม่ให้กบั ชีวติ
ความคิดสร้ างสรรค์ส่วนบุคคล (Personal creativity) บุคคลทีต้องการให้
ตนเองดูดีและมีเอกลักษณ์ในการแต่งตัว ไม่อยากทีจะแต่งตัวตามแฟชันเพราะรู้สึกว่าตนเองไม่โดด
เด่น แต่ก็ไม่อยากทีจะแตกต่างมากเกินคนทัวไป จึงเลื อกทีจะดัดแปลงเสื อผ้ารู ปแบบชุดทียังอยูใ่ น
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แฟชันและเป็ นชุ ดทีสวมใส่ แล้วสามารถสะท้อนความเป็ นตัวเองออกมา เพือพัฒนารู ปลักษณ์ภาย
นอกของตัวเองให้ดูดีขึน
ความต้องการเพือดึงดูดความสนใจทางเพศ (Sexual attraction) ทฤษฎีเกียวกับ
การออกแบบแฟชันเสื อผ้าได้กล่าวไว้วา่ ส่ วนต่างๆของร่ างกายมนุ ษย์เป็ นตัวกระตุน้ ความสนใจทาง
เพศโดยเฉพาะร่ างกายของเพศหญิง ทีมีผลต่อการเปลี ยนแปลงของเสื อผ้าแฟชัน เช่ น ในยุค
วิกตอเรี ยจะนิยมชุดทีโชว์ช่วงไหล่ของผูห้ ญิง ในช่วง ค.ศ. 1930 -1939 จะนิยมชุดทีโชว์ดา้ นหลัง
ของผูห้ ญิง ส่ วนแฟชันร่ วมสมัยจะนิ ยมชุ ดทีเน้นช่ วงลําตัวของผูห้ ญิงเพือเป็ นการแต่งตัวทีดึ งดูด
ความสนใจ
5.5 แฟชันกับสื อและการเผยแพร่ ซึ งสื อแต่ละรู ปแบบนันจะมีอิทธิ พลต่อความ
เคลือนไหวของแฟชันอย่างมหาศาล ซึ งผูค้ นในสังคมจะให้ความสนใจกับบุคคลทีอยูใ่ นกระแสข่าว
เป็ นหลัก ซึ งบุคคลนันๆจะมีอิทธิ พลต่อแฟชันอย่างมาก และแฟชันยังมีผลกระทบต่อสื อทีเป็ นที
นิยม ชีวติ ของผูค้ นในสังคม และการตัดสิ นใจซือของพวกเขา ได้แก่
ผูส้ ื อข่าวแฟชัน (Fashion Blogger) ผูส้ ื อข่าวแฟชันมีอิทธิ พลอย่างมากต่อการนํา
เสนอเนื อหา และเป็ นสื อทีมี ประสิ ทธิ ภาพสู ง สามารถเจาะกลุ่มเป้ าหมายได้ตามพฤติกรรมการดู
โทรทัศน์ของกลุ่มเป้ าหมาย หรื อตามรายการทีกลุ่มเป้ าหมายชอบดู ผูส้ ื อข่าวจะนําเสนอข่าวแฟชัน
ทุกวัน เพือให้งานแฟชันเข้าถึ งกลุ่มคนทุกกลุ่ม เพราะแฟชันมีช่วงอายุจาํ กัดสําหรับมาตรฐานใน
เปรี ยบเทียบทีได้ถูกสร้างขึนมาในการวิจารณ์ข่าวแฟชัน และช่วยสร้างบรรยากาศให้แตกต่างไปจาก
การวิจารณ์ผลงานศิลปะอืนๆ ในการรายงานข่าวแฟชันต่อสื อมวลชน จึงสามารถสร้างความสนใจ
และสร้างกระแสข่าวแฟชันใหม่ๆให้ได้รับความสนใจจากผูค้ นอย่างสมําเสมอ
นิ ตยสารแฟชัน (Fashion Magazine) มีบทบาทสําคัญในการผลิตงานแฟชันใน
ฐานะภาพลักษณ์ทางสังคม นิ ตยสารแฟชันจะลงบทความและโฆษณาเกียวกับแฟชันมากมายบาง
เล่มได้คน้ คว้าวิจยั เกียวกับแนวโน้มแฟชันใหม่ๆ ด้วยการตีพิมพ์รายงานวิจยั การพยากรณ์รูปแบบ
ของสี และเนื อผ้า ทีผูค้ นจะสวมใส่ ในฤดูกาลหน้า การลงบทความเกียวกับวิธีการดูแลเสื อผ้าเครื อง
แต่งกาย การลงบทสัมภาษณ์ดีไซน์เนอร์ และภาพถ่ายงานแฟชัน นอกจากนี นิตยสารแฟชันยังเป็ น
สื อที ธุ ร กิ จแฟชันให้ ค วามสนใจกัน มาก นอกจากจะเป็ นสื อที มี สี สั นสวยงามแล้ว ยัง มี เนื อหา
ความคิดสร้างสรรค์ และข้อมูลต่างๆทีไม่ตกยุคตกสมัยอย่างรวดเร็ วนัก สามารถอ่านได้นานและส่ ง
ต่ อ ให้ บุ ค คลอื นๆได้อี ก หลายคน บรรณาธิ ก ารนิ ต ยสารแฟชัน และผู้ข ายสิ น ค้า แฟชัน จะมี
ปฏิสัมพันธ์กนั เพือให้ผเู้ ขียนเป็ นตัวแทนบอกกล่าวและนําเสนอสิ นค้าแฟชันของตนแก่ผอู้ ่าน ซึ งถือ
ว่าเป็ นความร่ วมมือระหว่างสื อแฟชันและการตลาดสิ นค้าแฟชันนันเอง
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แฟชันโชว์ (Fashion Show) งานแสดงแฟชันโชว์ มีความสําคัญอย่างยิงสําหรับ
การเผยแพร่ ผลงานแฟชัน โดยการนําเสนอสิ นค้าแฟชันบนนางแบบทีมีชีวิต งานแสดงโชว์ทีดีจะนํา
เสนองานเดียว หรื องานอืนๆหลายงานทีเกียวกับแฟชัน ในแต่ละงานแสดงจะต้องมีความน่าเชื อถือ
และได้รับการตอบรับจากผูบ้ ริ โภคควบคู่ไปด้วย งานแสดงแฟชันโชว์จึงเปรี ยบเสมือนงานส่ งเสริ ม
การตลาดอย่างหนึง ทีเจาะกลุ่มผูช้ มกลุ่มใดกลุ่มหนึงหรื อจัดขึนเพือบุคคลทัวไปได้รับชม เพือทีทาง
ร้านค้าได้นาํ เสนอเสื อผ้าแฟชันแบบใหม่ล่าสุ ด งานแสดงแฟชันโชว์จะมีหลายระดับตังแต่งานทีดู
หรู หรามีระดับ ไปจนถึงงานแสดงแฟชันโชว์เล็กๆจากร้านขายเสื อผ้าทัวไป
นักแสดงทีมีชือเสี ยง (Fashion Actor) ดาราหรื อนักแสดงทีมีชือเสี ยงสามารถเป็ น
ผู้ ริ เริ มกระแสการแต่งตัวแฟชันแบบใหม่ๆ ด้วยการใส่ ชุ ดเสื อผ้าแบบใหม่ออกงานประกาศผล
รางวัลต่างๆ หรื อเครื องประดับทีนิ ยมหลังจากทีมีดาราหลายคนสวมใส่ ไปในงานประกาศรางวัล
หรื อรู ปแบบของเสื อผ้าทีได้รับความนิยมจากอิทธิ พลของนักแสดงในละคร ซึ งล้วนมีบทบาทสําคัญ
ต่อความเคลือนไหวของแฟชัน
ดีไซน์เนอร์ หรื อนักออกแบบแฟชัน (Fashion Designer) ดีไซน์เนอร์ หรื อนัก
ออกแบบเครื องแต่งกายแฟชัน จะมีหน้าทีใช้ผืนผ้าและวัสดุอืนๆเพิอแปลสภาพจากความคิดสร้าง
สรรค์ให้เป็ นเอกลักษณ์จนกลายเป็ นแฟชัน ดี ไซน์เนอร์ จะพยายามสร้ างความเปลี ยนแปลงให้กบั
แฟชันตลอดเวลาด้วยการสร้ างสรรค์แนวทางการแต่งกายแบบใหม่ๆ พร้อมกับผลิตเครื องแต่งกาย
ตามแนวโน้มของแฟชันขึนล่วงหน้า และการนําเสนอผลงานนันจะแตกต่างกันไป ขึนอยูก่ บั ตลาด
เป้ าหมายของแต่ละกลุ่มคน เพือให้ผูค้ นได้รับสิ นค้าแฟชันชันสู งมีคุณภาพดี และตีตรายีห้อสิ นค้า
จากดีไซน์เนอร์ ชือดัง เพือความภาคภูมิใจของผูส้ วมใส่
5. แฟชันกับการแต่งกาย ซึ งแฟชันเป็ นการแสดงออกถึ งพฤติกรรมอย่างหนึ งใน
ด้านการแต่งกาย ซึ งมีการหมุนเวียนตลอดเวลา ถ้าแต่งกายเหมือนกับผูค้ นส่ วนใหญ่ในช่วงเวลานัน
เรี ยกว่า ทันสมัย ดังนัน แฟชันมักจะมาคู่กบั สไตล์ หรื อรู ปแบบของเสื อผ้า ทีเป็ นทียอมรับและนิยม
สวมใส่ กนั มากจนเรี ยกว่าเสื อผ้าแฟชัน ดังนัน เวลาจึงเป็ นเครื องบ่งชี ทีแสดงให้เห็นถึงความนิ ยม
ของผูค้ นในช่วงหนึงๆ ซึ งก็คือ ช่วงเวลาทีแฟชันเคลือนไหวและเปลียนแปลงไป การยอมรับแฟชัน
ของผูค้ น ไม่จาํ เป็ นต้องยอม รับทุกหนทุกแห่ง ดังนัน เสื อผ้าหรื อเครื องแต่งกายทีเป็ นรู ปแบบใหม่
และสวยงามอาจไม่ถือว่าเป็ นแฟชัน จนกว่าผูค้ นส่ วนมากเกิ ดการยอมรับจะนําไปใช้ และการ
เปลียนแปลงของแฟชันจะช้าหรื อเร็ วก็ขึนอยูก่ บั การยอมรับของผูบ้ ริ โภค จนกว่าผูค้ นส่ วนใหญ่จะ
เห็นว่าแฟชันเป็ นเรื องธรรมดา นักออกแบบจึงพยายามสรรหารู ปแบบของแฟชันทีทีแปลกใหม่
และแตกต่างกันออกไป ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของการออกแบบแต่ละคน
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ทฤษฎีความเคลือนไหวของแฟชัน (Fashion Movement) เป็ นทฤษฎีหรื อกระบวนการ
การสื อสารรู ปแบบหนึงทีประกอบไปด้วยผูส้ ่ งสาร(Sender) ได้แก่ ผูอ้ อกแบบเสื อผ้าหรื อเครื องแต่ง
กาย ผูต้ ดั เย็บ ผูผ้ ลิต ผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าทีเกียวกับแฟชัน เช่น เสื อผ้า รองเท้า กระเป๋ า โดยผ่านช่องทาง
การสื อสาร(Channel) ตังแต่นางแบบทีสวมใส่ เสื อผ้าแฟชัน เวทีเดินแบบ หนังสื อนิตยสารเกียวกับ
แฟชัน รวมไปถึงวิธีการตกแต่งร้านค้าแฟชัน การจัดวางเสื อผ้าเครื องแต่งกายในศูนย์การค้าต่างๆ
เพือสื อถึงเนื อหาของแฟชัน (Message) ได้แก่ ความหมายต่างๆทีเกียวกับแฟชัน เช่น การใช้สีของ
เสื อผ้าในแต่ละฤดูกาล ซึงเนือหาเหล่านีจะถูกส่ งผ่านไปยังผูร้ ับสาร (Receiver) อาจเป็ นได้ทงผู
ั ค้ นที
นังดูแฟชันโชว์จากเวทีโดยตรง ผูค้ นทีรับรู้ข่าวสารแฟชันต่างๆผ่านทางสื อมวลชน รวมไปถึงผูค้ นที
ตัดสิ นใจเลื อกซื อเสื อผ้าเครื องแต่งกายแฟชันและการเติมแต่งความคิดสร้ างสรรค์ลงไปในเครื อง
แต่งกายเพือสร้างเอกลักษณ์ ในการแต่ง ตัวให้กบั ผูร้ ับสาร (Fiske, 1990: 2-3, อ้างถึงในสรัญญา
ธรรมพรพิพฒั น์, 2548: 64-64)
ทฤษฎี ความเคลื อนไหวของแฟชัน (Fashion Movement) ในมุมมองของผูส้ ่ งสารใน
สมัยแรกๆนันมองว่า แฟชัน (Fashion) หมายถึง การสวมใส่ เสื อผ้าเพือความสวยงามจากกระบวน
การสร้าง สรรค์ความเป็ นจริ ง ซึ งเป็ นผลผลิตทางความคิดของมนุษย์มายาวนาน ทําให้เกิดกระบวน
การกลันกรอง การผลิตและการปรับปรุ งให้การตีความหมายของแฟชันนันมีความหลากหลายมาก
ขึน เช่น เพือการแสดงความรู ้สึกส่ วนตัว เพือความบันเทิงหรื อเพือการพักผ่อนหย่อนใจ เพือการ
ดึงดูดความสนใจ เพือการแสดงสถานะและคุณค่าทางสังคม เพือการแสดงบทบาททางสังคม เพือ
การปกป้ องอําพราง หรื อเพือการแสดงสถานภาพทางเศรษฐกิจ เป็ นต้น ความหมายเหล่านี ถูก
ประกอบสร้างให้มีความหมายร่ วมกันระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร และเมือความหมายนีถูกผลิต
ซําไปซํามาเป็ นเวลานาน แฟชัน (Fashion) จะกลายเป็ นรู ปแบบการสื อสารประเภทหนึงทีมีอาํ นาจ
เช่น เป็ นเครื องหมายที แสดงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม หรื อเป็ นเครื องมือในการบ่งบอกถึง
ความทันสมัย และเมือความหมายทีมีอาํ นาจเหล่านีเข้าครอบงําพืนทีทางความคิดของผูค้ นส่ วนใหญ่
ในสังคมให้มีวฒั นธรรมความคิดแบบเดียวกัน ในทีสุ ดความหมายของคําว่า แฟชัน(Fashion) ก็จะ
กลายเป็ นอุดมการณ์ทางความคิดหรื อทัศนคติของผูค้ นในสังคมนันๆ ต่อไป ( Raymond William,
1976: 76, อ้างถึงในสรัญญา ธรรมพรพิพฒั น์, 2548: 65)
สรุ ปความหมายโดยผูว้ ิจยั ทฤษฎีความเคลื อนไหวของแฟชัน หมายถึ ง การเปลียน
แปลงของเครื องแต่งกายแฟชัน ทีนอกเหนือไปจากการเปลียนแปลงไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง การปกครอง รวมไปถึ งวัฒนธรรมต่างๆ ซึ งบุ คคลในวงการแฟชันเองก็มีอิทธิ พลและ
บทบาทที สําคัญอย่างมากที ทําให้แฟชันเปลี ยนแปลงไป ประกอบด้วย สื อต่ างๆทางด้านแฟชัน
นักเขียน นักข่าว และบรรณาธิ การนิ ตยสารแฟชัน ที มีส่วนสําคัญอย่างมากในการตัดสิ นรู ปแบบ
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แฟชันใหม่ๆ และส่ งผลให้เป็ นแฟชันทีรู้จกั กันในวงกว้างได้ ซึ งมีความหมายทียิงใหญ่และสําคัญ
มากต่อนักออกแบบดีไซน์เนอร์และผูบ้ ริ โภคแฟชัน เช่นกัน
สรุ ปแนวคิดและทฤษฎีความเคลือนไหวของแฟชัน
สรุ ปความหมายโดยผูว้ จิ ยั จากความหมายเกียวกับแนวคิดและทฤษฎีความเคลือนไหว
ของแฟชันที นักวิชาหลายๆท่านได้ใ ห้ความหมายไว้ สํา หรับผูว้ ิจยั ได้ส รุ ปความหมายเพือสร้ า ง
กรอบแนวคิดของการวิจยั กล่าวคือ การให้ความสําคัญกับความเคลื อนไหวแฟชัน หมายถึง ความ
สนใจทีมีต่อความเคลือนไหวแฟชันทีเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลาตามแต่ละฤดูกาล กระแสแห่ งความ
ทันสมัยที มีต่อรู ปแบบของเครื องแต่งกาแฟชันทีเป็ นทีชื นชอบของกลุ่มสาธารณชนส่ วนใหญ่ใน
ช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ ง และทําให้เกิดเป็ นกระแสนิยมในสังคมได้โดยทีไม่ตอ้ งมีเหตุผลใดๆ ซึ ง
มีความผูกพันกับรู ปแบบในการดําเนินชีวิต ทัศนคติ ความรู้สึกนึ กคิด ความชอบและความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนผูค้ นในสังคมทุกระดับทัวโลก ประกอบด้วย ทัศนคติทีมีต่อแฟชัน ทัศนคติ
การให้คุณค่าในตนเอง และทัศนคติต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคม
ทัศนคติทีมีต่อแฟชัน หมายถึง ความสนใจของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อแฟชัน มุมมองทีมีต่อทิศ
ทางและความเคลือนไหวของแฟชันตามฤดูกาล ได้แก่ ความสนใจต่อความเคลือนไหวแฟชันใหม่ๆ
ความทันสมัยและกระแสนิยมทีเปลียนแปลงตลอดเวลา ความสนใจในเทรนด์ของเสื อผ้าแฟชันตาม
ฤดูกาลทีกําลังได้รับความนิยมจากสังคมทุกระดับ ความสนใจในแฟชันสากลรู ปแบบใหม่ทีเกิดจาก
การผสมผสานของวัฒนธรรมตะวันตก ความสนใจแสวงหาข้อมูลเกียวกับเสื อผ้าแฟชันคอลเลคชัน
ใหม่ๆ และความสนใจในการเป็ นคนแรกทีได้เลือกซือและสวมใส่ เสื อผ้าแฟชันรู ปแบบใหม่ล่าสุ ด
ทัศ นคติ ก ารให้ คุ ณ ค่ า ในตนเอง หมายถึ ง ความสนใจที มี ต่ อ ตนเองของผูบ้ ริ โ ภค
ความรู ้สึกทีมีคุณค่าและความมีเอกลักษณ์ในตนเอง ทีผูบ้ ริ โภคตอบสนองความพึงพอใจส่ วนตัวใน
การแสดงออกถึ ง พฤติ ก รรมต่ า งๆตามแฟชันในเรื องของการแต่ง ตัว เพื อเติ มเต็มความต้องการ
พืนฐานในด้านการแต่งกาย เพือให้ได้รับการยอมรับจากผูค้ นในสังคม ได้แก่ การแต่งตัวตามแฟชัน
เพือให้เข้ากับสังคมและกลุ่มเพือนได้ดี การแต่งตัวตามแฟชันเพือให้ดูแตกต่างโดดเด่นจากสังคม
และง่ายต่อการจดจํา การแต่งตัวตามแฟชันเพือแสดงถึงเอกลักษณ์และสไตล์ในตนเอง การแต่งตัว
ตามแฟชันเพือสร้างภาพลักษณ์ของตนเองให้ดูดีขึน และการแต่งตัวตามแฟชันเพือแสดงถึงรสนิยม
ทีดีในการแต่งตัว
ทัศนคติต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคม หมายถึง ความสนใจทีมีต่อกลุ่มบุคคลทีมีอิทธิ พล
สําคัญต่อการเปลียนแปลงและการเผยแพร่ ข่าวสารแฟชันใหม่ๆ ได้แก่ ความสนใจติดตามข่าวสาร
แฟชันใหม่จากนักเขียนหรื อผูส้ ื อข่าวแฟชัน ความสนใจติดตามข่าวสารแฟชันใหม่จากนิ ตยสาร
แฟชันชันนํา ความสนใจติดตามข่าวสารแฟชันใหม่จากงานแสดงแฟชันโชว์ ความสนใจติดตาม
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ข่าวสารแฟชันใหม่จากดีไซน์เนอร์ ทีมีชือเสี ยง และความสนใจติดตามข่าวสารแฟชันใหม่จากการ
แต่งตัวของดารานักแสดงชือดังต่างๆ
ดังนัน ผูว้ จิ ยั จึงนําแนวคิดดังกล่าว มาสร้างเป็ นกรอบแนวความคิดของการวิจยั โดยตัง
สมมติฐานในการวิจยั ดังนี การให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชันมีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค
แนวคิดเกียวกับความพึงพอใจ
. ความหมายของความพึงพอใจ
นักวิชาการได้พฒั นาทฤษฎี ทีอธิ บายองค์ประกอบของความพึงพอใจและอธิ บาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับปัจจัยอืนๆไว้หลายทฤษฎี ดังนี
คอตเลอร์ (Kotler, 2003 อ้างถึงในศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2546: 90) กล่าวถึง
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคหรื อลู กค้าว่า เป็ นความรู้ สึกของผูบ้ ริ โภคที เกิ ดจากการเปรี ยบเทีย บ
ระหว่างประโยชน์จากคุณสมบัติหรื อผลิตภัณฑ์ตามทีเห็นหรื อเข้าใจกับความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค
หรื อลูกค้า ทีเกิดจากประสบการณ์ ในอดี ตซึ งถ้าประโยชน์จากผลิ ตภัณฑ์ไม่ตรงกับความคาดหวัง
ผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้าย่อมไม่พอใจ หากประโยชน์จากคุณสมบัติหรื อผลิตภัณฑ์ตามตรงกับความคาด
หวังหรื อเกินกว่าทีคาดหวัง ผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้าจะมีความพึงพอใจ
มาสโลว์ (Maslow, 1970 อ้างถึงใน ณัฏฐ์กฤตา อภิโชติภพนิพิฐ, 2551: 22) ทีกล่าว
ถึ งความต้องการและความพึงพอใจของมนุ ษย์ ซึ งเป็ นการนําประสบการณ์ ทีได้จากการเป็ นนัก
จิตวิทยา และผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษามาเป็ นพืนฐานในการเสนอทฤษฎีแรงจูงใจ (need hierarchy theory) ทีมี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ โดยเน้นในเรื องลําดับขันความต้องการทีมีความเชื อว่า มนุ ษย์มี
แนวโน้มทีจะมีความต้องการอันใหม่ทีสู งขึน ทีมาจากความต้องการมุ่งไปสู่ การตอบสนองความ
พอใจ ความต้องการพืนฐานของมนุษย์สามารถแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี
1.1 ความต้องการทางด้านร่ างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้องการขัน
พืนฐานเพือความอยูร่ อดของมนุษย์ เป็ นสิ งจําเป็ นทีสุ ดสําหรับการดํารงชีวิต ได้แก่ อาหาร อากาศ
เครื องนุ่งห่มทีอยูอ่ าศัย ยารักษาโรค ความต้องการพักผ่อน ความต้องการทางเพศ เป็ นต้น
1.2 ความต้องการด้านความปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการทีอยูร่ ะดับสู ง
ขึนเมือความต้องการทางด้านร่ างกายได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการทางด้านความปลอดภัย
ก็เข้ามามี บทบาทในพฤติกรรมของมนุ ษย์ มีความปรารถนาทีจะได้รับความคุ ม้ ครอง เพือให้
ปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ทีเกิดขึนกับร่ างกาย ความเจ็บป่ วย และความสู ญเสี ยทางด้านเศรษฐกิจ
รวมถึงต้องการความมันคงในหน้าทีการงาน
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1.3 ความต้องการสังคม (social needs) เป็ นความต้องการทีเป็ นทังผูใ้ ห้และผูร้ ับ
จากสังคม ถ้าไม่ได้รับความพึงพอใจในขันนี จะเกิดความรู้สึกโดดเดียวอ้างว้าง ว้าเหว่ ถูกตัดออก
หรื อถูกปฏิเสธจากสังคม ซึ งมาสโลว์เห็นว่า สามารถทําให้เกิดผลต่อเนื องไปถึงการปรับตัวทีไม่ดี
ในสังคมได้ แล้วมนุ ษย์จะเริ มมองหาความรักจากผูอ้ ืน ต้องการที จะเป็ นจ้าของสิ งต่างๆทีตนเอง
ครอบครองอยูต่ ลอดไปโดยการแสดงความเป็ นเจ้าของ เป็ นต้น
1.4 ความต้องการยอมรับนับถือ (esteem needs) เป็ นความต้องการเกี ยรติยศ
ชือเสี ยง การยอมรับนับถือจากคนอืน เนื องจากทุกคนมีเกียรติและศักดิศรี ของความเป็ นมนุ ษย์เท่า
เทียมกัน และการยอมรับนับถือตนเอง เคารพตนเอง อาจแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทคือ การยอมรับนับ
ถือภายในตนเอง เช่น ความต้องการสัมฤทธิ ผล ความต้องการมีความสามารถ ความภาคภูมิใจใน
คุณภาพของงานทีทํา ซึ งจะช่ วยให้เกิดการยอมรับนับถือในตนเองมากขึน และการยอมรับนับถือ
ตนเองภายนอก เช่น การได้รับความสนใจ การมีผอู้ ืนยอมทําตาม การได้รับการยอมรับจากผูอ้ ืน
เป็ นต้น
1.5 ความต้องการความสําเร็ จสู งสุ ด (self-actualization needs) เป็ นความต้องการ
พัฒนาตนเองตามศักยภาพสู งสุ ด การได้แสดงออกซึ งทักษะและความเป็ นเลิศในบางสิ งบางอย่างที
ตนมีและมีอารมณ์ทีแสดงออกถึงบุคลิกภาพทีสมบูรณ์ ซึ งเป็ นกระบวนการทีไม่มีการสิ นสุ ดและ
เป็ นความต้องการทีแท้จริ งของตนเอง การลดความต้องการภายนอกลง และหันมาต้องการสิ งที
ตนเองมีและเป็ นอยูม่ ากขึน ซึ งเป็ นความต้องการขันสู งสุ ดของมนุษย์ แต่ความต้องการในขันนีมัก
เกิดขึนได้ยาก เพราะต้องผ่านความต้องการในขันอืนๆมาก่อน และต้องมีความเข้าใจในชี วิตเป็ น
อย่างยิง นันคือ เมือมีความรู้สึกว่าตนถึงจุดหมายปลายทางสุ ดท้ายแล้ว ก็จะมีเป้ าหมายต่อไปเรื อยๆ
ตามศักยภาพของตน ความต้องการในขันนีไม่อาจสามารถอธิ บายได้อย่างสมบูรณ์เพียงพอเหมือน
กับความต้องการในขันอื นๆ เพราะความต้องความสําเร็ จสู งสุ ดแห่ งตนมีแนวโน้มว่า บุคคลจะมี
ศักยภาพทีเกียวข้องกับพฤติกรรมความสําเร็ จแห่งตนมีเพิมขึนเรื อยๆ
สรุ ปความหมายโดยผูว้ ิจยั ระดับความต้องการทัง 5 ระดับของมนุ ษย์ตามแนว
ความคิดของมาสโลว์นนั สรุ ปได้ว่า มนุ ษย์จะมีความพึงพอใจเมือมีความต้องการได้รับการตอบ
สนองทีทําให้เกิดความสมดุลทังด้านร่ างกายและจิตใจ ความพึงพอใจของมนุษย์แต่ละคนจะมีความ
แตกต่างกันมากน้อยไม่เท่ากัน ขึนอยูก่ บั สภาพแวดล้อม ภูมิหลัง กระบวนการเรี ยนรู้หรื อการอบรม
เลี ยงดู และประสบการณ์ ต่างๆที พวกเขาได้รับมา รวมถึ งขนบธรรมเนี ยมประเพณี ในสังคมทีเขา
ดํารงชีวติ อยู่
นภวรรณ คณานุรักษ์ (2554: 239-245) กล่าวว่า ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ งหนึ ง
เป็ นสิ งทีสามารถใช้แทนกันได้ เพราะทังสองคํานีหมายถึง ผลทีได้จากการทีบุคคลเข้าไปมีส่วนร่ วม
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ในสิ งนัน ทัศนคติทางด้านบวกจะแสดงออกมาเป็ นสภาพความพึงพอใจในสิ งนันและทัศนคติดา้ น
ลบจะแสดงให้เห็นถึงภาพทีไม่พึงพอใจในสิ งนัน อาจกล่าวได้ว่า ทัศนคติและความพึงพอใจเป็ น
ความรู้ สึ กมีความสุ ข เมื อคนเราได้รับผลสําเร็ จตามจุดมุ่งหมายของความต้องการหรื อแรงจูงใจ
ประกอบด้วยความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกและทัศนคติ ซึ งมีความสัมพันธ์กนั อย่างสลับซับ
ซ้อนระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกทังสามนี เรี ยกว่า ความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิด
ขึนได้ก็ต่อเมือระบบของความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้สึกทางลบ
สรุ ปความหมายโดยผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้ สึก นึ กคิดหรื อ
ทัศนคติในทางทีดีหรื อในทางบวก ทีผูค้ นมีต่อสิ งต่างๆทีผ่านเข้ามาในชีวิต และตอบสนองต่อความ
ต้องการทังทางด้านร่ างกายและจิตใจ ทําให้ผคู้ นสามารถดําเนินชี วิตได้อย่างมีความสุ ขปราศจาก
ความรู้สึกเป็ นทุกข์ มีความสมหวังและความสบายใจ ซึ งความพึงพอใจของแต่ละบุคคลนันขึนอยู่
กับความสามารถในการปรับตัวต่อสิ งแวดล้อมต่างๆ เพือให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการ
และการได้รับการตอบสนองของบุคคลนันๆ
สรุปแนวคิดเกียวกับความพึงพอใจ
สรุ ปความหมายโดยผูว้ ิจยั จากแนวคิดเกียวกับความพึงพอใจทีนักวิชาหลายๆท่านได้
ให้ค วามหมายไว้ สํา หรับ ผูว้ ิจยั ได้สรุ ป ความหมายเพือสร้ างกรอบแนวคิด ในการวิจยั กล่ าวคื อ
ความพึงพอใจ หมายถึ ง ความรู้ สึกที เกี ยวข้องกับอารมณ์ เป็ นความรู้ สึก ที มีความสัมพันธ์ ก ับ
ทัศนคติของบุคคลและสิ งกระตุน้ จากปั จจัยภายนอกที เกี ยวข้องกับบุ คคลนันๆเป็ นสําคัญ โดยมี
องค์ป ระกอบหลัก ดัง นี ความพึ งพอใจเป็ นความรู้ สึ ก นึ ก คิ ดในเชิ งบวก ที มาจากการรั บ รู้
องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรมทีบุคคลตอบสนองเรื องราวต่างๆทีตนเองรับรู้ และองค์ประกอบ
เหล่านันจะมีความสัมพันธ์กนั กับทัศนคติความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคล ซึ งไม่จาํ เป็ นต้องอธิ บาย
เชิงเหตุผลเสมอไป
ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงนําแนวคิดดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ในการสร้างเป็ นกรอบแนวความคิด
ของการวิจยั กล่าวคือ ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค หมายถึง
การที ผูบ้ ริ โ ภคได้ใ ช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ข องธุ รกิ จ แฟชันแล้ว พบว่า ให้ผ ลตามที คาดหวัง ไว้ หรื อ เกิ น ที
คาดหวังไว้ โดยสิ งทีผูบ้ ริ โภคนํามาประเมิน คือ กลยุทธ์ทางการตลาดของธุ รกิจเสื อผ้าแฟชัน ซึ งจะ
กล่าวต่อไป
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แนวคิดเกียวกับกลยุทธ์ ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน
1. ตลาดเสื อผ้าแฟชันในประเทศไทย
ตลาดเสื อผ้าในประเทศไทย แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ ตลาดเสื อผ้าอินเตอร์
แบรนด์ และตลาดเสื อผ้าโลคัลแบรนด์ (พรสนอง วงค์สิงห์ทอง, 2550: 9)
1.1 ตลาดเสื อผ้าอินเตอร์ แบรนด์ ปัจจุบนั มีผปู้ ระกอบการทีนําเข้าสิ นค้าแฟชันหลาก
หลายโดยมีแหล่งนําเข้าและจัดจําหน่ายทีสําคัญ 3 แหล่ง คือ ประเทศฮ่องกง ประเทศสหรัฐอเมริ กา
และประเทศยุโรป สําหรับอินเตอร์ แบรนด์ของประเทศยุโรปนัน เป็ นแบรนด์ทีรู้จกั และนิ ยมกัน
อย่างแพร่ หลายในประเทศไทยอยูแ่ ล้ว เช่น COACH PRADA CHANEL เป็ นต้น ผูป้ ระกอบการใน
ไทยได้มีการนําเข้า และจัดจําหน่ ายเกื อบครบทุ กยีห้อ ซึ งโดยมากจะมี แหล่ งผลิ ตมาจากประเทศ
ฝรังเศสและประเทศอิตาลี จึงมีราคาสิ นค้าแฟชันค่อนข้างสู ง และมีกลุ่มลูกค้าทีจํากัด
ส่ ว นอิ น เตอร์ แบรนด์ที มาจากประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ก็ ไ ด้รั บความนิ ย มจาก
ผูบ้ ริ โภคในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่ น เช่น MNG 21FOREVER H&M AMERICAN
EAGLE เป็ นเสื อผ้าแฟชันทีมีสไตล์และสวมใส่ ง่าย จึงเป็ นทีนิ ยมของผูบ้ ริ โภคในกลุ่มวัยรุ่ นไทย
สําหรับอินเตอร์แบรนด์ทีมาจากประเทศฮ่องกง ในปั จจุบนั นี เริ มเป็ นทียอมรับของผูบ้ ริ โภคมากขึน
เพราะเป็ นเสื อผ้าจากแฟชันที มีดีไซน์คล้ายกับประเทศยุโรปและสหรัฐ อเมริ กา ประกอบกับมี
คุณสมบัติของเนื อผ้าฝี มือในการตัดเย็บทีประณี ต และราคาไม่สูงจนเกิ นไป เช่น GIORDANO
ZARA BOSSI เป็ นต้น จึงส่ งผลให้เสื อผ้าแฟชันจากประเทศฮ่องกงเป็ นทีนิ ยมกันอย่างมากใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะจากลุ่มผูบ้ ริ โภคระดับกลาง กลุ่มวัยรุ่ นและวัยทีเริ มทํางาน
1.2 ตลาดเสื อผ้าโลคัลแบรนด์ หรื อตลาดเสื อผ้าแฟชันทีผลิตในประเทศไทย และ
ยังคงเป็ นตลาดใหญ่ของตลาดเสื อผ้าแฟชันสําเร็ จรู ป โดยแบ่งตลาดนีได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
ตลาดดีไซเนอร์ แบรนด์ (Designer Brand) เป็ นตลาดแฟชันทีมีขนาดไม่ใหญ่
เพราะจะเป็ นการผลิ ตรู ปแบบละไม่มาก แต่จะมีราคาแต่ละแบบค่อนข้างสู ง เช่ น FLYNOW
GREYHOUND ISSUE เป็ นต้น
ตลาดแมสโปรดักส์ (Mass Product) ตลาดนีเป็ นตลาดทีใหญ่ทีสุ ดของเสื อผ้า
แฟชัน เพราะจะมี ก ารผลิ ต ครั งละจํา นวนมาก ทํา ให้ร าคาแต่ ล ะแบบไม่ สู ง และมี ดี ไ ซน์ ที ได้
มาตราฐานและการผลิตที มีคุณภาพ เสื อผ้าแฟชันในตลาดนี จึงเป็ นทีนิ ยมของผูบ้ ริ โภคโดยทัวไป
อีกทังผูผ้ ลิตยังสามารถสร้างแบรนด์ใหม่ได้โดยอาศัยกลยุทธ์ทางด้านการตลาดมาใช้ในการดําเนิ น
ธุรกิจ
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2. กลยุทธ์ การตลาดสิ นค้ าแฟชัน
การตลาดสิ นค้าแฟชัน เป็ นกระบวนการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่ งเสริ มการ
ตลาดและการจัดจําหน่ ายสิ นค้า เพือตอบสนองความต้องการและความจําเป็ นของผูบ้ ริ โภคทีนิ ยม
สิ นค้าในช่วงระยะเวลาหนึ งๆ ธุ รกิจแฟชันต้องนําเสนอสิ นค้าด้วยวิธีการทีทําให้ผบู้ ริ โภคเกิดความ
ต้องการซื อโดยการนําเสนอสิ นค้าในช่ วงเวลาและในระดับราคาที เหมาะสม เพือการขายสิ นค้า
แฟชันไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้อย่างประสบผลสําเร็ จ
ฤดี หลิมไพโรจน์ (2555: 18-27) กล่าวว่า ผูป้ ระกอบการธุ รกิจแฟชันต้องนําส่ วน
ประสมการตลาดไปประยุกต์ใช้ ซึ งประกอบด้วย กลยุทธ์การตลาดพืนฐาน ประการ หรื อทีเรี ยกว่า
4Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจํา หน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด ซึ งส่ วนประสมการ
ตลาด คือ การนําส่ วนประกอบพืนฐานของการ ตลาดมารวมกัน เพือตอบสนองความต้องการและ
ความจําเป็ นของผูบ้ ริ โภค ในช่วงเวลาทีแตกต่างกัน ซึ งเป็ นส่ วนผสมทีช่วยสร้างความพึงพอใจให้
กับตลาดทีได้ถูกกําหนดไว้แล้ว เพือให้ธุรกิจสิ นค้าเแฟชันต่างๆ ประสบความสําเร็ จสู งสุ ด หลักการ
พืนฐานการตลาดสิ นค้าแฟชัน ประกอบด้วยปั จจัยหลัก ดังนี
2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product)
ผลิตภัณฑ์แฟชัน เป็ นส่ วนทีเกียวข้องกับรู ปแบบและการออกแบบเป็ นสําคัญ
ธุ ร กิ จต้อ งตระหนัก ถึ ง ตลาดเป้ าหมาย เนื องจากผูบ้ ริ โ ภคแสวงหาสิ น ค้า แฟชันใหม่ๆ อยู่เ สมอ
ในขณะทีนักออก แบบกําลังคิดหาไอเดี ยสําหรับเสื อผ้าเครื องแต่งกายรุ่ นใหม่ๆหรื อรู ปแบบใหม่ๆ
การใช้เนือผ้าแบบใหม่ มีสีสันแบบใหม่ และตามรอยกระแสแฟชันใหม่ๆตามฤดูกาล มาเพิมคุณค่า
ในการผลิตและกระบวน การผลิตเสื อผ้าเครื องแต่งกายทังระบบ ทีสามารถเปลียนแปลงจากไอเดีย
สร้างสรรค์อย่างหนึ งไปเป็ นเสื อผ้าเครื องแต่งกายแฟชันจริ งทีผลิตเสร็ จแล้ว การหาวิธีการใหม่ๆที
จะใช้สินค้าทีมีอยู่หรื อสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชันใหม่ทีสร้างความสนใจให้ผูบ้ ริ โภค และ
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างต่อเนือง ได้แก่
รู ปแบบ (Style) รู ปแบบ คือ รู ปทรงหรื อแบบอันเฉพาะเจาะจงของเสื อผ้า
เครื องแต่ งกาย เช่ น กระโปรงสัน หรื อกางเกงผ้ายืด ซึ งมี ลกั ษณะที โดดเด่ นเป็ นเอกลัก ษณ์ หรื อ
รู ปแบบของเสื อผ้าทีเป็ นส่ วนผสมของวัฒนธรรมตะวันตกกับตะวันออกก็ได้ รู ปแบบสามารถกลาย
เป็ นแฟชันได้ถา้ เป็ นทีนิยมชืนชอบในวงกว้าง และยังคงมีความเป็ นแฟชันไปเรื อยๆตราบใดทียังคง
ได้รับการยอมรับอยูใ่ นขณะนัน
การออกแบบ (Design) การออกแบบ เป็ นด้านหนึ งของรู ปแบบทีแสดงความ
เป็ นเอกลักษณ์ การออกแบบประกอบด้วยประกอบทีสําคัญ อย่าง ได้แก่ สี ลายเส้น รู ปทรงและ
เนือผ้า การออกแบบเป็ นส่ วนสําคัญของการพัฒนาวงการแฟชัน เพราะคือการกําหนดรู ปลักษณ์ภาย
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นอกของผลิตภัณฑ์สินค้าทีผลิตเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วว่ามีลกั ษณะเป็ นอย่างไร และช่วยให้นกั ออกแบบ
สามารถสร้างสรรค์สินค้าแฟชันใหม่ๆทีผูบ้ ริ โภคจะยอมรับและตัดสิ นใจซื อได้
สี (Color) เป็ นส่ วนประกอบทีสําคัญของการออกแบบ ผูบ้ ริ โภคอาจเลือกซื อ
เสื อผ้าแฟชันโดยพิจารณาทีสี เป็ นหลัก สี ของเสื อผ้าจะมี มิติ ได้แก่ คุณภาพของสี ทีใช้ ความมืด
ความสว่างของสี และความสดใสหรื อความทึบของสี การเลือกใช้ทีแตกต่างกันไปตามแฟชันใน
แต่ละฤดูกาลจะทําให้ผูบ้ ริ โภครู ้ สึกถึ งความสดใหม่ การเลื อก และบ่งบอกถึ งอารมณ์ ของสิ นค้า
แฟชันในรุ่ นนันๆ
ลายเส้ น (Line) ลายเส้ นเป็ นองค์ประกอบหนึ งของการออกแบบ ที เป็ นตัว
กําหนดทิศทางการเคลือนไหวทางสายตาของผูพ้ บเห็น ความนิยมของลายเส้นทีเป็ นโครงสร้างหลัก
ของเสื อผ้า และการประดับตกแต่งเสื อผ้า สามารถเปลียนแปลงไปตามความนิยมของกระแสแฟชัน
โครงร่ าง (Shape) โครงร่ างเป็ นรู ปทรงโดยรวมของเสื อผ้า เป็ นส่ วนสําคัญของ
การออกแบบทีอยูใ่ นจิตใจของนักออกแบบเสื อผ้า ผูผ้ ลิตและผูข้ ายเป็ นอย่างมาก ซึ งรู ปทรงเป็ นมิติ
ที ของเสื อผ้าเครื องแต่งกาย ได้แก่ ทรงตรง ทรงกระดิ ง และทรงเข้ารู ป สามารถเปลียนแปลงไป
ตามความนิยมแฟชันของผูบ้ ริ โภค
เนื อผ้า (Texture) เนื อผ้าเป็ นตัวบ่งบอกถึ งพืนผิวของวัสดุ ทีใช้ตดั เย็บ เป็ นตัว
แสดงอารมณ์และภาพลักษณ์ของเสื อผ้าแฟชัน และมีอิทธิ พลต่อรู ปร่ างของผูส้ วมใส่ อาจทําให้ดูตวั
หนาขึนหรื อบางลงก็ไ ด้ ธุ รกิ จต้องสํารวจตลาดผ้าเพือหากระแสแฟชันเนื อผ้าใหม่ ๆซึ งมีห ลาย
ลักษณะ ได้แก่ เรี ยบ หยาบ ด้าน ละเอียด มันวาว โปร่ ง มีขนหรื อลีบแบน ซึ งเนื อผ้าแต่ละชนิ ดจะมี
คุ ณสมบัติทีแตกต่างกัน ได้แก่ ความแข็งแรง การดูดซับความชื น ความอบอุ่น การยืดหดตัวเพือ
ธุรกิจสามารถผลิตสิ นค้าแฟชันให้ผบู้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม
2.2 ราคา (Price)
ราคาของสิ นค้าแฟชัน เป็ นสิ งทีผูบ้ ริ โภคต้องการความมันใจเกียวกับคุณภาพและ
คุ ณ ค่า ของผลิ ตภัณฑ์แฟชัน ธุ รกิ จ แฟชันจะพิจารณาเรื องการตังราคา รู ป แบบสิ นค้า และลู ก ค้า
เป้ าหมายอย่างรอบคอบ การตังราคาสิ นค้าแฟชันเริ มต้นตังแต่วตั ถุดิบ ซึ งราคาจะสู งหรื อตํานันขึน
อยูก่ บั คุณภาพและโครงสร้างของเนื อผ้า ความซับซ้อนของรู ปแบบเสื อผ้า และความมีชือเสี ยงของ
นักออกแบบแฟชัน ซึ งเป็ นราคาที ผูบ้ ริ โภคยอมจ่ายเพือซื อสิ นค้านัน ปั จจัยหลักทีจะทําให้บรรลุ
เป้ าหมายนี ได้ คื อ การตังราคาสิ นค้าแฟชันอย่างถู กต้องและ แม้ว่าความชอบของผูบ้ ริ โภคจะมี
บทบาทสําคัญต่อการตังราคา แต่ธุรกิจควรคํานึงถึงเรื องผลกําไรด้วย
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2.3 การส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
เมื อผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชันใหม่หรื อสิ นค้าเดิมถูกพัฒนาขึนมา นักการตลาด
สิ นค้าแฟชันต้องทําการส่ งเสริ มการตลาดสิ นค้าดังกล่าว เพือสร้ างยอดขายให้กบั สิ นค้าตัวนัน ซึ ง
การส่ ง เสริ ม การตลาดคื อ เทคนิ ค การติดต่ อสื อสารที ธุ รกิ จหนึ งใช้ เช่ น การโฆษณาและวิธีก าร
ส่ งเสริ มการตลาดรู ปแบบอืนๆ เพือให้ขอ้ มูลแก่ผบู้ ริ โภคเกียวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และการ
ชักชวนให้ผูบ้ ริ โภคสนใจซื อสิ นค้าแฟชันตัวนัน องค์ประกอบแต่ละส่ วนจะมี บทบาทสําคัญต่อ
ธุ รกิ จและสิ นค้าแฟชันอย่างมาก ได้แก่ การส่ งเสริ มการขาย การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่
2.3.1 การส่ งเสริ มการขาย (Sals Promotion) ธุ รกิจจะใช้การส่ งเสริ มการขาย
สิ นค้าแฟชันสําหรับผูบ้ ริ โภค เพือยําเตือนเกี ยวกับสิ นค้าแฟชันทีธุ รกิจนําเสนอผ่านกิจกรรมต่างๆ
เช่น งานแฟชันโชว์ การประกวดแข่งขัน การลดราคา การแจกของทีระลึก การแจกสิ นค้าตัวอย่าง
คูปอง และการแจ้งข้อมูลข่าวสารทางอีเมลล์
2.3.2 การโฆษณา (Advertising) การโฆษณาสิ นค้าแฟชันเป็ นองค์ประกอบ
หนึ งของการส่ งเสริ มการตลาด การโฆษณาคือการส่ งข้อมูลข่าวสารโดยมีค่าใช้จ่ายเพือส่ งข้อมูล
เกี ยวกับสิ นค้าแฟชัน หรื อไอเดี ยเกี ยวกับแฟชันใหม่ๆ และสนับสนุ นกิจกรรมต่างๆทีเกี ยวกับการ
ขายสิ นค้าแฟชัน เพือเป็ นการบอกแจ้ง ยําเตือน หรื อโน้มน้าวใจผูบ้ ริ โภค ซึ งธุ รกิจแฟชันนิยมใช้ใน
การโฆษณาเสื อผ้าแฟชันแบบใหม่ล่าสุ ดผ่านทางสื อประเภทต่างๆ ทีทําหน้าทีส่ งข้อมูลข่าวสารให้
ผูบ้ ริ โภครับทราบ ดังนี
สื อสิ งพิมพ์ (Print Media) ได้แก่ นิตยสาร หนังสื อพิมพ์ โบรชัวร์ แคตตา
ล็อตสิ นค้าทีส่ งมาทางไปรษณี ย ์ ป้ ายบิลบอรด์ สื อโฆษณาเคลือนที โปสเตอร์
สื อกระจายภาพและเสี ยง (Broadcast Media) ได้แก่ โทรทัศน์และวิทยุ
ธุรกิจสามารถเลือกลงโฆษณาตามรายการต่างๆ ทีมีกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายชมอยู่
สื อออนไลน์ (Online Media) การโฆษณารู ปแบบต่างๆบนอินเตอร์ เนต
โฆษณาแบบป็ อปอัพ และแบนเนอร์ คือรู ปแบบหลักๆของการโฆษณาบนสื อออนไลน์ การโฆษณา
ทางอีเมลล์ไปยังผูบ้ ริ โภค ธุ รกิจแฟชันสามารถทําเว็บไซต์ของตัวเองขึนมา เพือโปรโมทสิ นค้าและ
บริ การของตัวเอง หรื ออาจจะลงโฆษณาในเว็บของธุ รกิจอืนๆ หรื อบนหน้าแรกของเว็บไซต์ของผู้
ให้บริ การทางอินเตอร์เนต เช่น Google หรื อ Yahoo
สื อเฉพาะ (Specialty Media) ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ทีจัดทําขึนเป็ นพิเศษ
ปฏิ ทิน กระเป๋ าหรื อของทีระลึก ซึ งจะมีชือธุ รกิจ ตราสิ นค้า ทีอยู่ หรื อข้อความต่างๆปรากฏอยู่บน
ผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ธุ รกิจมักจะนําไปแจกให้กบั ลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
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2.3.3 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ (Public Relations and Publicity) การ
ประชาสัมพันธ์ เป็ นเทคนิ ค การส่ ง เสริ มการตลาดที ใช้ก ารติดต่อสื อสารรู ปแบบต่างๆ เพือสร้ า ง
ภาพลักษณ์ทีดีให้กบั องค์กร ภาพลักษณ์และค่านิยมทีสร้างขึนด้วยการประชาสัมพันธ์เป็ นสิ งทีมีค่า
มากเพราะองค์กรจําเป็ นต้องสร้างยอดขายไปพร้อมๆกับสร้างภาพลักษณ์ทีดีในเวลาเดียวกันโดยไม่
มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพือสื อสารข้อมูลต่างๆเกียวกับสิ นค้าและกิจกรรมของธุ รกิจ กิจกรรมนีมีตงแต่
ั การ
แจ้งข่าวเกียวกับสิ นค้าแฟชันใหม่ล่าสุ ดจากดีไซน์เนอร์ ไปจนถึงการประกาศเปิ ดสาขาใหม่ของร้าน
ขายเสื อผ้า แฟชัน ผูเ้ ชี ยวชาญในวงการแฟชันจะใช้ก ารเผยแพร่ เป็ นวิธี ก ารบอกข่ า วสารให้ก ับ
สาธารณชน
2.4 ช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place)
ช่องทางการจัดจําหน่ายสิ นค้าแฟชัน หรื อทําเลทีตังของร้านค้า จะเป็ นปั จจัยสําคัญ
มากในการกระจายสิ นค้าไปถึงมือของผูบ้ ริ โภค ซึ งธุ รกิ จแฟชันมีหน้าทีสร้างสรรค์สินค้าแฟชันที
ลูกค้าต้องการให้มีวางขายอยูใ่ นร้านให้ได้ และสามารถทํานายได้วา่ อะไรคือสิ งทีผูบ้ ริ โภคต้องการ
ได้ล่วงหน้าอย่างน้อย เดื อนถึ ง ปี ก่อนทีสิ นค้าแฟชันจะถูกส่ งมาถึ งร้านค้า ผูบ้ ริ โภคจะจับตาดู
สิ นค้าทีขายอย่างสมําเสมอ พร้ อมทังสังเกตสไตล์หรื อกระแสแฟชันใหม่ล่าสุ ดในวงการแฟชันที
ปรากฏในนิตยสารต่างๆจากทางร้านค้า การจัดแต่งร้านค้าจึงเป็ นสิ งสําคัญในการบูรณาการภาพรวม
ของร้ านทังหมด ทุ กสิ งทุกอย่างที จับต้องได้ภายในร้ านค้าจะเป็ นตัวแสดงภาพลักษณ์ ของสิ นค้า
แฟชันทังหมด ได้แก่
หน้าร้าน (Storefront) หน้าร้านหรื อภายนอกร้าน เป็ นตัวสร้างความประทับใจแรก
พบให้ก ับผูบ้ ริ โภค ซึ งสามารถใช้บริ เวณหน้าร้ านหรื อภายนอกร้ า นให้เป็ นประโยชน์ได้โดยใช้
อุปกรณ์หรื อเครื องมือจําพวก ป้ าย (Signs) ป้ ายตัวอักษรวิง (Marquees) ทางเข้าร้าน (Entrance) และ
หน้าต่างแสดงสิ นค้า (Window Displays)
ผังร้าน (Store Layout) ผังร้านคือการจัดระเบียบพืนทีภายในร้านเพือส่ งเสริ มยอด
ขายของสิ นค้าแฟชัน ผูบ้ ริ โภคควรจะสามารถเดินชมสิ นค้าภายในร้านได้อย่างทัวถึงทุกซอกทุกมุม
และสามารถมองเห็นสิ นค้าได้ง่าย
ภายในร้าน (Store Interior) มีเทคนิ คการจัดแต่งร้านหลายวิธีทีใช้ภายในร้าน เช่น
การจัดแสง การใช้สี และการใช้อุปกรณ์ตกแต่งร้านพวกเค้าน์เตอร์ ชันวางสิ นค้า หิ ง โซฟา เป็ นต้น
จุดแสดงสิ นค้าภายในร้าน (Interior Displays) เป็ นส่ วนสําคัญมากของบรรยากาศ
ภายในร้ าน ทางร้ านขายเสื อผ้า แฟชันสามารถสร้ างความน่ าสนใจจากภายในร้ านได้ด้วยการใช้
เทคนิ คต่างๆ เช่ น การออกแบบพืนทีภายในร้าน การใช้อุปกรณ์ตกแต่งร้าน การตกแต่งพืนและฝา
ผนัง ป้ ายสัญลักษณ์ต่างๆภายในร้าน และหุ่นสําหรับแสดงแบบเสื อผ้า
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สรุ ปความหมายโดยผูว้ จิ ยั กลยุทธ์ทางการตลาดสิ นค้าแฟชัน หมายถึง กระบวน การ
วางแผนทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันทีธุ รกิ จนําเสนอเพือสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคจนเกิ ด
การยอมรั บในผลิ ตภัณฑ์สินค้าแฟชันใหม่ ทีสร้างสรรค์ขึนจากแฟชันทีเปลียนแปลงตามฤดูกาล
เพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก ขันตอนและการตัดสิ นใจในการพัฒนากลยุทธ์ทางการ
ตลาดเสื อผ้า แฟชัน ให้มี ค วามสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภคจนเกิ ดการยอมรั บ ใน
ผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชันทีธุ รกิจนําเสนอมากทีสุ ด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่ งเสริ มการตลาดและ
ช่องทางการจัดจําหน่ายสิ นค้าแฟชัน
3. ระดับของสิ นค้ าแฟชัน
พรสนอง วงค์สิงห์ทอง (2550: 35) ได้อธิ บายถึงระดับของแฟชันเสื อผ้า แบ่งออก
เป็ น 4 กลุ่ม คือ
3.1 Upper moderated หรื อ Houte couture ได้แก่ เสื อผ้าราคาแพงมาก ตัดเย็บตัว
เดียวใช้วสั ดุดี ฝี มือประณี ต แบบเสื อหรู หรา การออกแบบตัดเย็บจากนักออกแบบแฟชันทีมีชือเสี ยง
เป็ นแบบเสื อชันสู งทีออกแบบมาสําหรับเดินแฟชันโชว์ หรื อออกแบบตัดเย็บให้กบั ผูม้ ีชือเสี ยง และ
ผูท้ ีมีรายได้สูง
3.2 Moderated ได้แก่ เสื อผ้าทีมีราคาค่อนข้างแพง ออกแบบตัดเย็บจากห้องเสื อทีมี
ชือ เช่น ชุดราตรี สู ท และชุดลําลอง เป็ นต้น
3.3 Budget ได้แก่ เสื อผ้าสําเร็ จรู ปทีขายตามห้างสรรพสิ นค้าทัวไป ราคาสิ นค้า
ปานกลาง เป็ นเสื อผ้าทีผูม้ ีรายได้ปานกลางสามารถเลือกซือได้
3.4 Lower budget ได้แก่ เสื อผ้าตลาดล่าง ราคาถูก ตัดเย็บจากวัสดุและฝี มือไม่ดีนกั
เป็ นเสื อผ้าสําหรับกลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ย มักขายตามตลาดนัดหรื อการเปิ ดท้ายรถขาย
จากระดับของเสื อผ้าแฟชันกลุ่ม Upper moderated หรื อ Houte couture จะเป็ น
กลุ่มทีมีการเปลียนแปลง และเป็ นกลุ่มของผูน้ าํ แฟชันเสื อผ้า เพราะในกลุ่มนีนักออกแบบจะเปิ ดตัว
ผลงานการออกแบบเสื อ ด้วยการให้นางแบบสวมใส่ ในงานแฟชันโชว์ และหากเสื อผ้าทีเดินแบบ
เป็ นที ยอมรั บของผูช้ ม เสื อแฟชันเหล่ า นัน ก็ จะเป็ นต้นแบบที จะนํามาผลิ ต และขายให้ก ับ กลุ่ ม
Moderated, Budget และ Lower budget ต่อไป
4. วัฏจักรและความผันแปรของแฟชันġġ
ผูบ้ ริ โภค เป็ นผูท้ ีกําหนดสิ นค้าแฟชันทีถูกผลิตขึนมา ซึ งความต้องการของสิ นค้า
แฟชันสามารถเปลียนแปลงได้ และผูผ้ ลิตสิ นค้าแฟชันต้องสามารถตอบสนองต่อการเปลียนแปลง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคทีมีอยู่ตลอดเวลาได้ดี ซึ งเป็ นกระบวนการทีต่อเนืองของความต้องการ
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และความพึงพอใจของลูกค้าทีมีต่อผลิตภัณฑ์ และการยอมรับสิ นค้าแฟชันทีถูกนําเสนอขึนมาใน
ทีสุ ด และนีคือความเคลือนไหวการเปลียนแปลงของแฟชัน
ฤดี หลิมไพโรจน์ (2555: 62-63) กล่าวว่า แฟชัน คือ สไตล์ทีเป็ นทีนิยมในช่วงเวลา
หนึ งวัฏจักรแฟชันก็คือ ช่ วงเวลาหรื อช่วงอายุทีแฟชันนันยังคงมีอยู่ ตังแต่ระยะเริ มต้นไปจนถึ ง
ระยะล้าสมัย สิ นค้าแฟชันเคลือนทีจากระยะหนึงไปสู่ ระยะหนึงภายในวัฏจักรของมัน ไม่เพียงแค่
สไตล์หรื อรู ปแบบเท่านันทีมี วฏั จักรของมันเอง แต่รวมไปถึงลักษณะพิเศษอืนๆ เช่น สี เนื อผ้า
เส้ นใยก็มีวฏั จักรของมันเองเช่ นกัน ซึ งในแต่ระยะของวัฏจักรแฟชัน จะแสดงถึ งระดับของการ
ยอมรั บสิ นค้าแฟชัน ตังแต่สินค้านันยังไม่เป็ นทียอมรับกันมาก ไปจนถึ งการเป็ นทียอมรับอย่าง
กว้างขวาง ซึ งแบ่งออกเป็ น 5 ระยะ ได้แก่
. ช่วงแนะนําสิ นค้าแฟชัน (Introduction)
. ช่วงยอดขายเพิมขึน (Rise)
. ช่วงความนิยมสู งสุ ด (Peak)
. ช่วงยอดขายลดลง (Decline)
. ช่วงลูกค้าปฏิเสธ (Rejection)
4.1 ช่ ว งแนะนํา สิ นค้า แฟชัน (Introduction) เกิ ด ขึ นในช่ ว งสิ นค้า แฟชันถู ก
แนะนําในช่วงสัปดาห์แฟชันโชว์ มีการแนะนําสไตล์รูปแบบของเสื อผ้า การใช้สี หรื อเนือผ้าแบบ
ใหม่ๆเป็ นครังแรก มีนอ้ ยคนทีรู ้จกั และยอมรับสไตล์ของสิ นค้าแฟชันแบบนี และผูน้ าํ แฟชันจะสวม
ใส่ เ สื อผ้า ในสไตล์ ที อยู่ใ นช่ ว งระยะเริ มต้น ที มี ร าคาสู ง และมี ป ริ ม าณการผลิ ต ไม่ ม าก ซึ งนัก
ออกแบบจะทําการออกแบบเสื อผ้าใหม่ๆ และผสมผสานความสัมพันธ์ของเส้น รู ปทรง สี เนือผ้า
และรายละเอียดของการตกแต่งเข้าด้วยกันจนเป็ นแฟชันรู ปแบบใหม่
4.2 ช่วงยอดขายเพิมขึน (Rise) ผูผ้ ลิตหลายรายทีชอบลอกเลียนแบบของเสื อผ้า
แฟชันแบบใหม่ๆก็จะนําสไตล์ของเสื อผ้าแฟชันทีกําลังเป็ นทีนิ ยม มาผลิตใหม่โดยใช้ตน้ ทุนทีตํา
กว่า ใช้เนื อผ้าทีราคาถูกกว่าหรื อลดรายละเอียดลง ในระยะนี เป็ นช่วงขาขึนระยะแรก แฟชันได้รับ
การยอมรับมากขึนเพราะผูบ้ ริ โภคสามารถหาซือสิ นค้าได้ เป็ นช่วงทีตลาดแฟชันมีความตืนเต้นมาก
ทีสุ ด ผูผ้ ลิตกําลังตืนเต้นกับสิ นค้าใหม่ และผูบ้ ริ โภคก็ยินดีซือสิ นค้านันมากขึน การผลิตทีมีปริ มาณ
มากขึนทําให้ราคาของสิ นค้าลดลง และปริ มาณของยอดขายก็เพิมมากขึน
4.3 ช่วงความนิ ยมสู งสุ ด (Peak) ระยะนี เป็ นระยะทีขาขึ นสู งสุ ด สิ นค้าแฟชัน
ได้รับความนิ ยมและการยอมรั บถึ งขันสู งทีสุ ดในช่วงเวลานี สิ นค้าจะมีการผลิตและการขายเป็ น
จํานวนมาก ราคาสิ นค้าในช่วงนีไม่จาํ เป็ นต้องตําทีสุ ดเพราะมีสินค้าแฟชันรู ปแบบอืนๆถูกนําเสนอ
มากมาย ราคาจึ งมีความแตกต่างกันหลายระดับในระยะนี ความนิ ยมของสิ นค้าแฟชันจะเป็ นตัว
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ตัดสิ นว่า สิ นค้า นันจะมี อายุย าวนานแค่ ไ หน รู ป แบบของสิ น ค้า แฟชันจะมี รู ป แบบที ร่ ว มสมัย
บางครังอาจมีการเปลียนแปลงเล็กน้อย เช่น การปรับรู ปแบบหรื อเพิมรายละเอียดให้ทนั สมัย การใช้
สี สันหรื อเนื อผ้าที แปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิ ม และเป็ นช่ วงทีมี การผลิ ตจํานวนมากตามความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค
4.4 ช่วงยอดขายลดลง (Decline) ผูบ้ ริ โภคเริ มรู้สึกเบือกับรู ปแบบแฟชันเดิมๆ
และกําลังมองหาแฟชันแบบใหม่ๆ ในระยะนีผูบ้ ริ โภคมีความต้องการลดลง สิ นค้าแฟชันทีเคยนิยม
ก็เริ มถึงจุดอิมตัว หรื อสิ นค้าประเภทนันเริ มล้นตลาด ถ้าผูบ้ ริ โภคยังคงต้องการซื อสิ นค้านันอยู่จะ
สามารถหาซื อได้ในราคาทีตําลง ร้านเสื อผ้าแฟชันจะทําการลดราคาลงเพือเป็ นการเตรี ยมตัวเปิ ด
พืนทีรอรับสิ นค้าแฟชันแบบใหม่ๆทีกําลังจะมาถึง
4.5 ช่วงลูกค้าปฏิเสธ (Rejection) ระยะนี ถือว่าเป็ นจุดสิ นสุ ดของสิ นค้าแฟชัน
รู ปแบบนันๆ ผูบ้ ริ โภคไม่สนใจสิ นค้าแฟชันแบบนันอีกต่อไป และมองหาสิ นค้าแฟชันแบบใหม่ๆ
มาทดแทน ราคาของสิ นค้าแฟชันในระยะนีจะมีราคาถูกมาก เพราะเป็ นช่วงสุ ดท้ายของสิ นค้าแฟชัน
ที อยู่ในระยะล้าสมัย รู ปแบบของแฟชันทีผูบ้ ริ โภคไม่ปฏิ เสธและยังคงมีให้เห็ นอยู่ตลอดเวลา
เรี ยกว่า แบบคลาสสิ ค (Classics style) เช่น สู ท แจ๊คเกต และโปโลเชิต เป็ นต้น
สรุ ปความหมายโดยผูว้ ิจยั ความผันแปรของแฟชัน เกิดจากนักออกแบบแฟชัน
และผูป้ ระกอบการธุ รกิจ ทีทําหน้าทีออกแบบและผลิตสิ นค้าแฟชัน ตามการเปลียนแปลงของสภาพ
สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ซึ งแฟชันจะมีความเคลือนไหวและมีการหมุนเวียนเปลียนไปตาม
ฤดูกาล ตามช่วงเวลาและตามสมัยนิยม เริ มตังแต่ช่วงแนะนําสิ นค้าแฟชันใหม่ ตลอดจนไปถึงช่วงที
ลูกค้าปฏิ เสธการซื อสิ นค้าแฟชัน ทําให้ความผันแปรของแฟชันทีเกิดขึนมีการเปลียนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว ดังนัน นักออกแบบแฟชันและผูป้ ระกอบการธุ รกิจแฟชัน ควรคํานวณทิศทางและการ
หมุนเวียน ความรวดเร็ วของความผันแปรแฟชันต่างๆไว้ล่วงหน้าด้วย
สุ ดาดวง เรื องรุ จิระ (2543: 91-92) กล่าวถึงขันตอนของวงจรแฟชันว่า สามารถ
แบ่งออกได้เป็ น 7 ขันตอนหลัก ดังนี
1. การมีความคิดริ เริ ม (Creation) เป็ นขันเริ มต้นของวงจรแฟชัน คือ การมีแนว
ความคิดสร้างสรรค์คิดสิ งใหม่ๆ พยายามสรรหาสิ งใหม่ขึนมา เช่น พวกดีไซน์เนอร์ เริ มคิดรู ปแบบ
เสื อผ้าใหม่ๆ
2. การแสดงออก (Showing) เป็ นการนําความคิดริ เริ มทีตนเองทีตนเองมีออกมา
เผยแพร่ ให้บุคคลอืนได้รับรู ้
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3. การยอมรับ (Adoption) เมือผูบ้ ริ โภคกลุ่มหนึงได้มองเห็น ได้เข้าใจในสิ นค้าที
นําเสนอจะมีปฏิกิริยาทีจะยอมรับในตัวสิ นค้านันหรื อไม่ ถ้าหากผูบ้ ริ โภคกลุ่มย่อยนีไม่ยอมรับก็จะ
ไม่เป็ นแฟชัน
4. การปรับปรุ งการดัดแปลงให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล (Adaptation) เมือสิ นค้า
ตัวนันเป็ นทียอมรับแล้ว จะมีการพยายามดัดแปลงปรับปรุ งให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยการ
ดัดแปลงในรู ปแบบของการใช้สินค้าหรื อดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพของตนเอง
5. เป็ นทียอมรับอย่างแพร่ หลาย (Popularization) ถือได้วา่ เป็ นขันเจริ ญสู งสุ ดของ
แฟชัน และเป็ นช่วงทีมีความต้องการจากผูบ้ ริ โภคสู งสุ ด
6. การผลิตออกขายเป็ นจํานวนมาก (Mass Production) เมือสิ นค้านันเป็ นทียอมรับ
ของผูบ้ ริ โภค ผูผ้ ลิตหลายๆรายจะผลิตสิ นค้าออกจําหน่าย เมือมีความต้องการมากจะผลิตสิ นค้าออก
มาครังละปริ มาณมากๆ ซึ งจะทําให้ตน้ ทุนต่อหน่วยของสิ นค้าลดตําลง และขายได้กบั กลุ่มผูบ้ ริ โภค
ทีมีรายได้ตาลงมาอี
ํ
กกลุ่มหนึงได้
7. ช่วงสิ นค้าเสื อมความนิยม (Abandonment) เป็ นช่วงทีผูบ้ ริ โภคเสื อมความนิ ยม
ในสิ นค้านัน และสิ นค้านันจะกลายเป็ นแฟชันเก่าๆ เพราะมีแฟชันใหม่ๆ เข้ามาแทนที
5. อิทธิพลต่ อความผันแปรของแฟชัน
ศรี กาญจนา พลอาสา (2546: 179) กล่าวว่า อิทธิ พลทีมีต่อความผันแปรของแฟชัน
ประกอบด้วยปั จจัยหลัก ดังนี
5.1 ประชากร จํานวนประชากรและความเจริ ญเติบโตของประชากร มีความสําคัญ
ต่อความต้องการแฟชัน ในขณะทีอัตราการเพิมของพลเมืองมีอิทธิ พลต่อตลาดแฟชันในอนาคต
องค์ประ กอบของประชากรทีสําคัญอีกประการหนึงคือ อายุ และแผนการในอนาคต ซึ งจะชี ให้เห็น
ถึงความต้องการและแนวโน้มของแฟชันในอนาคต
5.2 เศรษฐกิจ การทีประชากรเพิมขึนหากไม่มีการแข่งขันการทํางาน ก็จะไม่เกิด
ความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ งมีผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจทีเพิมอย่างรวดเร็ ว ทําให้การ
ผลิตสิ นค้ารวมทังการมีผบู้ ริ โภคแฟชันและปริ มาณของสิ นค้าแฟชันสู งขึนด้วย
5.3 ภูมิหลังของสังคม การทีจะเข้าใจในแฟชันนันจําเป็ นต้องเรี ยนรู้ และเข้าใจ
ภูมิหลังของคนในสังคม การแบ่งชนชันของสังคมทีมีความแตกต่างกัน เช่น เชื อชาติ ผิวพรรณ การ
แบ่งตามประชากรศาสตร์ เช่น รายได้ อาชีพและการศึกษา เป็ นต้น
5.4 องค์ประกอบด้านจิตวิทยา เป็ นองค์ประกอบขันพืนฐานทางด้านจิตวิทยา เช่น
ความเชือ ความต้องการ ความเชือมันในตนเอง ความต้องการให้เป็ นทียอมรับของสังคม ความเบือที
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เกิดขึนตามธรรมชาติทีต้องสวมใส่ เสื อผ้าเป็ นเวลานาน ความเบือจะนํามาซึ งความต้องการทางด้าน
แฟชันมากขึน
5.5 ความต้องการของมนุษย์ ทําให้เกิดการแสวงหา คิดค้นทดลองและพยายามทีจะ
รู้วา่ อะไรอยูท่ ีไหน ทําให้คน้ พบว่า เสื อผ้าทีสวมใส่ ทุกวันหากนํามาดัดแปลงแก้ไขก็จะได้รูปแบบ
ใหม่ทีเกิดขึน เป็ นความแปลกใหม่ทีไม่ซากั
ํ บของเดิม
สรุ ป ความหมายโดยผูว้ ิจ ัย ความผัน แปรของแฟชันมี ก ารเคลื อนไหวและ
หมุนเวียนอยูเ่ สมอ ซึ งจะช้าหรื อเร็ วนันขึนอยูก่ บั สภาพทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ซึ งการ
เคลือนไหวของแฟชันนัน จะมีความหมายและมีทิศทางทีแน่นอน ผูท้ ีเข้ามาเกียวข้องในธุ รกิจและ
วงการแฟชันสามารถดูการเคลือนไหวของแฟชันต่างๆและสามารถคํานวณความรวดเร็ วแนวโน้ม
และทิศทางของแฟชันได้โดยสังเกตุจากระยะเวลาของการพัฒนาเส้นใย การออกแบบ สี ทีใช้ และ
ขันตอนการผลิตสิ นค้าแฟชันทีเหมาะสมกับฤดูกาล
สรุ ปแนวคิดเกียวกับกลยุทธ์ ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน
สรุ ปความหมายโดยผูว้ จิ ยั จากแนวคิดเกียวกับกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน ทีนัก
วิชา การหลายๆท่านได้ให้ความหมายไว้ สําหรับผูว้ ิจยั ได้สรุ ปความหมายเพือสร้างกรอบแนวคิด
ของการวิจยั กล่าวคือ ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน หมายถึง การให้ความ
สําคัญของผูบ้ ริ โภคที มี ต่อกระ บวนการวางแผนทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันทีธุ รกิ จนําเสนอ เพือ
สร้ างความพึงพอใจให้ผบู ้ ริ โภคจนเกิดการยอมรับในผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชันใหม่ ทีสร้างสรรค์ขึน
จากความเคลือนไหวของแฟชันตามฤดูกาล เพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก ขันตอนและ
การตัดสิ นใจในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคให้เกิดการยอมรับและตัดสิ นใจเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันทีธุ รกิจนําเสนอมากทีสุ ด ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่ งเสริ มการตลาด และช่องทางการจัดจําหน่ายของเสื อผ้าแฟชัน
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง คุณภาพของเสื อผ้าแฟชันทีถูกผลิตและนําเสนอขายให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ตามฤดูกาลทีมีการเปลียนแปลงความเคลือนไหวแฟชันตลอดเวลา รู ปแบบของเสื อผ้าแฟชันทีมีให้
เหลือหลากหลาย สี สันและลวดลายของเสื อผ้าแฟชันทีกําลังได้รับความนิ ยมตามฤดูกาล คุ ณภาพ
ของวัสดุ เนื อผ้าและผิวสัมผัสทีมีความคงทนสวมใส่ สบาย ความเรี ยบร้อยประณี ตในการตัดเย็บที
ธุ รกิจนําเสนอไปยังผูบ้ ริ โภคเพือสร้างความพึงพอใจและตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ราคา หมายถึง จํานวนเงินทีผูบ้ ริ โภคยินดีจ่ายเพือซื อผลิตภัณฑ์เสื อผ้าแฟชันในราคาที
เหมาะสมกับรู ปแบบและคุณภาพของเสื อผ้าแฟชัน ได้แก่ มีระดับของราคาหลากหลายให้เลือกมี
ราคาทีสมเหตุสมผลเมือเทียบกับสถานทีอืน มีความคุม้ ค่าของราคาเมือเทียบกับสิ นค้าทีได้รับ และมี
ความคุม้ ค่ากับผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชันเมือเทียบกับราคาทีจ่ายไป
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การส่ งเสริ มการตลาด หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ทีมีการติดต่อสื อสารกัน
ระหว่างร้านค้าแฟชันกับกลุ่มผูบ้ ริ โภค เพือจูงใจในการเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน ได้แก่ การลดราคาตาม
โอกาสและเทศกาลพิเศษต่างๆ การมีบริ การแลกเปลียนรับคืนสิ นค้า การมีบริ การรับชําระสิ นค้าผ่าน
บัตรเครดิต การมีส่วนลดสําหรับการซื อสิ นค้าครังต่อไป มีการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เผย
แพร่ ผา่ นสื อและช่องทางต่างๆ
ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย หมายถึ ง บริ เ วณสถานที ที จัด จํา หน่ า ยเสื อผ้า แฟชันที
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทีเป็ นแหล่งรวมเสื อผ้าแฟชันทีทันสมัย การตกแต่งสถานทีภายในร้านค้าที
มีความโดดเด่นดูน่าสนใจ วิธีการตกแต่งหน้าร้านและการจัดแสดงสิ นค้าทีมีความสวยงาม มีการ
จัดแบ่งประเภทของสิ นค้าแฟชันอย่างชัดเจน เพือความสะดวกในการเลือกซื อ มีห้องสําหรับลอง
สิ นค้า ที เพีย งพอต่ อความต้องการ และตําแหน่ งของเคาน์เตอร์ ชําระสิ นค้ามี ป้ายสัญลักษณ์ บอก
ชัดเจน
ดังนัน ผูว้ จิ ยั จึงนําแนวคิดดังกล่าว มาสร้างเป็ นกรอบแนวความคิดของการวิจยั โดยตัง
สมมติ ฐานในการวิจยั ดัง นี ความพึ ง พอใจในกลยุท ธ์ ท างการตลาดเสื อผ้า แฟชันของผูบ้ ริ โภค
แตกต่างกันตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ งจะกล่าวต่อไป
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
. ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค
เสรี วงษ์มณฑา (2548: 32-46) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การแสดงออก
ของ แต่ละบุคคลในการค้นหา การเลือกซื อ การใช้ การประเมินผล การจัดการกับสิ นค้าและบริ การ
ทีคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้
พิมล ศรี วิกรณ์ (2542: 6) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทําที
ผูบ้ ริ โภคแสดง ออกถึงการค้นหา การเลือกซื อ การเลือกใช้ การประเมินผลในการใช้สอยผลิตภัณฑ์
นันๆ รวมไปถึงการบริ การทีผูบ้ ริ โภคได้รับ และคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของ
ตนเองได้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2541: 124) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง
พฤติกรรมการค้นหา การซื อ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์และการบริ การ ซึ งคาดว่า
จะสนองความต้องการของตนเองได้ รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจและการกระทําทีเกียว
กับการซือและการใช้สินค้าของผูบ้ ริ โภค
ธงชัย สันติวงษ์ (2546: 27-28) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทํา
ของบุคคลใดบุคคลหนึ ง ซึ งเกียวข้องโดยตรงกับการจัดหาเพือให้ได้มา การใช้สินค้าและบริ การ
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รวมถึงกระบวนการตัดสิ นใจทีมีอยูก่ ่อนแล้ว (Precede) และมีส่วนกําหนดให้มีการกระทําดังกล่าว
เกิดขึน ซึงสิ งเหล่านี หมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในขณะนัน
ศรี กญั ญา มงคลศิริ (2548: 234-235) ทีอธิ บายว่า กลุ่มตัวอย่างทีมีลกั ษณะร่ วมกัน
หรื อกลุ่ มคนที เกิ ด และเติ บ โตในช่ วงเวลาใกล้เ คี ย งกัน ย่อมมี พ ฒ
ั นาการทางความคิ ดโดยรวม
เหมือนกัน เพราะมีตวั แปรสําคัญ คือ การนําเอาเหตุการณ์หรื อประสบการณ์ทีเกิ ดขึนในแต่ละช่วง
อายุของผูบ้ ริ โภค มาวิเคราะห์ประกอบเพือสรุ ปตัวตนของผูบ้ ริ โภค และเป็ นตัวแปรสําคัญทีสุ ดทีทํา
ให้ผบู ้ ริ โภคทีมีลกั ษณะร่ วมกันและมีความคิดและพฤติกรรมไม่ต่างกัน
ศูนย์พฒั นาและส่ งเสริ มการศึกษาอาชี พ (2539: 9) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
หมายถึง ความต้องการสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆทีเกิดจากอิทธิ พลภายในบุคคล ได้แก่ ความต้องการ
สิ งจําเป็ นในการดํารงชี วิตประจําวัน และความต้องการทีเกิดจากแรงจูงใจ ได้แก่ บุคลิกภาพส่ วน
บุคคล การรับรู้ การเรี ยนรู้ ทัศ นคติ ต่างๆ และความต้องการทีเกิ ดจากอิทธิ พ ลภายนอก ได้แก่
วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและเทคโนโลยี เป็ นต้น
สรุ ปความหมายโดยผูว้ จิ ยั พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมการตัดสิ นใจและ
การกระทําของผูบ้ ริ โภคที เกี ยวกับการเลื อกสรร การเลือกซื อ การใช้สินค้าและบริ การรวมถึ ง
กระบวนการในการตัดสิ นใจทีเป็ นตัวกําหนดการกระทํา เพือให้สามารถตอบสนองต่อความต้อง
การและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้
2. โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (consumer behavior model)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541: 128)ได้อธิบายถึงโมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ น
โมเดลทีศึกษาถึงมูลเหตุจูงใจต่างๆทีทําให้เกิดการตัดสิ นใจในการซื อผลิตภัณฑ์ โดยเริ มจากมีสิง
กระตุน้ ภายนอกทีทําให้เกิดความต้องการ และผ่านเข้าไปในความรู้สึกนึกคิดซึ งเป็ นความคิดในการ
ตัดสิ นใจทีไม่สามารถคาดคะเนได้ และความรู้สึกนึ กคิดนี จะได้รับอิทธิ พลจากลักษณะต่างๆของ
ผูบ้ ริ โภค จนเกิดการตอบสนองหรื อการตัดสิ นใจ ได้แก่
2.1 สิ งกระตุน้ (Stimulus) เป็ นสิ งทีเกิดขึนเองภายในและภายนอกร่ างกาย นักการ
ตลาดต้องสนใจและจัดสิ งกระตุน้ ภายนอก เพือให้ผบู้ ริ โภคเกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และเป็ น
เหตุจูงใจทีทําให้เกิดการเลือกซื อสิ นค้า ซึ งอาจใช้เหตุจูงใจทางด้านเหตุผล ด้านจิตวิทยาหรื อด้าน
อารมณ์ก็ได้ สิ งกระตุน้ ภายนอกประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
สิ งกระตุน้ ทางการตลาด (4P’s) แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรก คือ ลักษณะของ
ผูบ้ ริ โภคที มี อิทธิ พ ลต่อการรั บ รู้ และการตอบสนอง ส่ วนที สอง คื อ กระบวนการตัดสิ น ใจของ
ผูบ้ ริ โภค ทีทําให้เกิดการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ ง สามารถสังเกตได้จากการเลือกซื อผลิตภัณฑ์
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สิ นค้า การเลือกตราสิ นค้า การเลือกผูจ้ ดั จําหน่ายสิ นค้า เวลาทีใช้ในการเลือกซื อสิ นค้า และปริ มาณ
สิ นค้าทีเลือก
สิ งกระตุน้ อืนๆ (Stimulus) ทีเป็ นเหตุจูงใจให้เกิดการเลือกซื อสิ นค้าทังทาง ด้าน
เหตุผล ด้านจิตวิทยา และด้านอารมณ์ ทีสามารถกระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคทีอยู่เหนื อการ
ควบคุม ได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรม
สิงกระตุ้นทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
ราคา
การจัดจําหน่าย
การส่งเสริ มการตลาด

สิงกระตุ้นอืนๆ
เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี
การเมือง
วัฒนธรรม

ปัจจัยทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมย่อย
ชนชันทางสังคม

ปัจจัยทางสังคม
กลุ่มอ้างอิง
ครอบครัว
บทบาทและสถานะ

ปัจจัยส่ วนบุคคล
อายุ
อาชีพ
สถานะทางเศรษฐกิจ
รู ปแบบการดําเนินชีวติ
บุคคลิกภาพ
แนวคิดเกียวกับตนเอง

ปัจจัยทางจิตวิทยา
การจูงใจ
การรับรู ้
การเรี ยนรู ้
ความเชือและทัศนคติ

ความรู้ สึกนึกคิด
ของผู้บริโภค
หรือกล่องดํา

การตอบสนองของผู้ซือ
การเลือกผลิตภัณฑ์
การเลือกตราสิ นค้า
การเลือกผูจ้ ดั จําหน่าย
เวลาในการซือ
ปริ มาณในการซือ

กระบวนการตัดสินใจของผู้ซือ
การตระหนักถึงความต้องการ
การเสาะหาข้อมูล
การประเมินทางเลือก
การตัดสิ นใจซือ
พฤติกรรมหลังการซือ

ภาพที 2 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ทีมา: ศิริวรรณ เสรี รัตน์, การบริ หารการตลาดยุคใหม่, (กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธนสาร, 2546)
2.2 ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ ริ โภคหรื อกล่องดํา เป็ นความรู้สึกนึกคิดทีได้รับอิทธิ พล
จากลักษณะต่างๆของผูบ้ ริ โภค ซึ งผูผ้ ลิ ตหรื อผูข้ ายไม่สามารถรับรู้ได้ จึงต้องพยายามค้นหาจาก
ความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ือ ได้แก่
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ลักษณะของผูซ้ ื อ (Buyer characteristics) คือ ลักษณะทีมีอิทธิ พลต่อการเลือกซื อ
ของผูบ้ ริ โภคอย่างมาก ได้แก่ ลักษณะทางด้านวัฒนธรรม สังคม ปั จจัยส่ วนบุคคล และลักษณะทาง
ด้านจิตวิทยา
กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ื อ(Buyer’sResponse) ประกอบด้วย การตระหนักถึง
ความต้องการ การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก และการเลือกซื อ ซึ งขันตอนเหล่านีได้รับ
อิทธิ พลจากสิ งแวดล้อมทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุ คคล และปั จจัยด้านสถานการณ์ ซึ งมี
ผลกระทบต่อการออกแบบกลยุท ธ์ ทางการตลาด และการนําเอากลยุทธ์ ก ารตลาดไปปฏิ บตั ิ ใ ห้
ประสบความสําเร็ จทังสิ น
2.3 การตอบสนองของผูซ้ ื อ (Buyer’s Response) เป็ นกระบวนการในการตัดสิ นใจ
เลือกซือของผูบ้ ริ โภค ทีเกิดการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค โดยมีการตัดสิ นใจในประเด็นต่างๆ ได้แก่
การเลือกผลิตภัณฑ์ การเลือกตราสิ นค้า การเลือกผูข้ าย เวลาในการเลือกซื อ และปริ มาณในการเลือก
ซื อ
สรุ ปความหมายโดยผูว้ จิ ยั พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค หมายถึง ลักษณะของผูบ้ ริ โภคที
มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้และการตอบสนองต่อสิ งกระตุน้ ต่างๆ เพือตอบสนองความต้องการและความ
พึงพอใจสู งสุ ด รวมถึงกระบวนการในการตัดสิ นใจทีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และ
สามารถแสดงออกมาได้ในหลายลักษณะ เช่น เหตุผลในการเลื อกซื อ ประเภทสิ นค้าทีเลือกซื อ
บุคคลทีมีอิทธิ พลในการเลือกซื อ ช่วงเวลาในการเลือกซื อและปริ มาณในการเลือกซื อ ซึ งสิ งเหล่านี
สามารถเปลียนแปลงได้หากผูบ้ ริ โภคได้รับผลกระทบจากสิ งกระตุน้ ต่างๆ
3. ปัจจัยสํ าคัญทีมีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมผู้บริโภค
การศึกษาเพือให้ทราบถึงลักษณะความต้องการของผูบ้ ริ โภคทางด้านต่างๆ และเพือ
ทีจะจัดส่ วนประสมทางการตลาดต่างๆ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคทีเป็ น
ตลาดเป้ าหมายได้อย่างเหมาะสมถูก ประกอบด้วย
3.1 ปั จจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) เป็ นปั จจัยทีเป็ นเครื องผูกพันบุคคลใน
กลุ่ มไว้ด้วยกัน ซึ งบุคคลจะเรี ย นรู้ วฒั นธรรมต่างๆภายใต้ก ระบวนการทางสังคม และเป็ นสิ งที
กําหนดความต้องการพืนฐานทางพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ได้แก่
วัฒนธรรมพืนฐาน (Culture) เป็ นสิ งทีกําหนดความต้องการในการเลือกซื อ และ
พฤติกรรมการเลือกซือของบุคคล เช่น การรักอิสระ การรักพวกพ้อง ชอบความโอ่อ่า รักความสบาย
ซึงปั จจัยเหล่านีล้วนมีอิทธิพลต่อการบริ โภคสิ นค้าทังสิ น
วัฒนธรรมกลุ่มย่อยหรื อขนบธรรมเนี ยมประเพณี (Subculture) ซึ งมีรากฐานมา
จากเชื อชาติ ศาสนา สี ผิว และพืนทีทางภูมิศาสตร์ ทีต่างกัน ทําให้พฤติกรรมการซื อและบริ โภค
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สิ นค้าต่างกัน ดังนัน การเสนอขายผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อบริ การ จะต้องคํานึงถึงว่าเป็ นทีต้องการของ
วัฒนธรรมย่อยหรื อไม่ ได้แก่
กลุ่มเชือชาติ (Nationality Groups) เชือชาติทีต่างกันแต่ละเชือชาติจะมีกิจกรรม
รสนิยม ความชอบและการบริ โภคทีต่างกัน
กลุ่มศาสนา (Religious Groups) กลุ่มศาสนาต่างๆ เช่ น ศาสนาพุทธ ศาสนา
คริ สต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาแต่ละกลุ่มจะมีความชอบและข้อห้ามทีต่างกัน ซึ งมีผลกระทบต่อการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์
กลุ่มสี ผิว (Racial Groups) เช่น ผิวดํา ผิวขาว ผิวเหลือง สี ผิวแต่ละกลุ่มจะมี
รู ปแบบของวัฒนธรรมและทัศนคติทีต่างกัน
พื นที ทางภู มิ ศ าสตร์ (Geographical Areas) พืนที ทางภู มิ ศ าสตร์ ท าํ ให้เกิ ด
ลักษณะการดํารงชีวติ ทีต่างกัน และมีอิทธิพลต่อการดํารงชีวติ ทีต่างกันของผูบ้ ริ โภค
3.2 ชนชันทางสังคม (Social Class) การจัดลําดับบุคคลในสังคมออกเป็ นกลุ่มทีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกันจากระดับสู งไประดับตํา มีลกั ษณะทีนํามาใช้ในการแบ่งชันทางสังคม คือ การ
ศึกษา อาชีพ ฐานะรายได้ ตําแหน่งหน้าที และลักษณะส่ วนบุคคล ซึ งชันทางสังคมจะเป็ นแนว ทาง
ในการแบ่ งส่ วนการตลาดและการกําหนดเป้ าหมาย ตําแหน่ งผลิ ตภัณฑ์ และความต้องการของ
ตลาด รวมถึงการจัดส่ วนประสมทางการตลาดให้สามารถสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสม ซึง
สามารถแบ่งระดับชนชันทางสังคมได้ ดังนี
ชนชันระดับสู ง (Upper Class) เป็ นกลุ่มทีมีอาํ นาจในการซื อสู ง สิ นค้าทีเป็ น
เป้ าหมายของกลุ่มนี ได้แก่ สิ นค้าฟุ่ มเฟื อยจําพวก เพชร รถยนต์ราคาแพง บ้านราคาแพง และสิ นค้า
นําเข้าจากต่างประเทศ
ชนชันระดับกลาง (Middle Class) เป็ นกลุ่ มที ได้รับ ความสําเร็ จทางอาชี พ
พอสมควร สิ นค้า ทีเป็ นเป้ าหมายของกลุ่มนี ได้แก่ สิ นค้าราคาปานกลาง และสิ นค้าทีใช้ในชี วิต
ประจําวัน เช่น บ้าน เสื อผ้า รถยนต์ทีประหยัดนํามัน เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ในครัวเรื อน
ชนชันระดับตํา (Upper Lower Class) เป็ นกลุ่ มผูใ้ ช้แรงงานและมีทกั ษะ
พอสมควร สิ นค้าทีเป็ นเป้ าหมายของกลุ่มนี ได้แก่ สิ นค้าทีจําเป็ นแก่การครองชีพและราคาประหยัด
นักการตลาดพบว่า ชนชันทางสังคมมีประโยชน์มากสําหรับการแบ่งส่ วนทาง
การตลาด การกําหนดผลิตภัณฑ์สินค้า การโฆษณา การให้บริ การ และกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ
ซึ งแต่ละชนชันทางสังคมจะแสดงความแตกต่างในด้านการตัดสิ นใจเลือกซื อผลิ ตภัณฑ์ และการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์
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3.3 ปั จจัยทางด้านสังคม (Social Factors) เป็ นปั จจัยทีเกียวข้องในชี วิตประจําวัน
และมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ ได้แก่
กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) เป็ นกลุ่มทีบุคคลเข้าไปเกียวข้อง กลุ่มนี จะมี
อิทธิ พลต่อทัศนคติ ความคิดเห็ น และค่านิ ยมของบุคคล สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ กลุ่ม
ปฐมภูมิ ได้แก่ ครอบครั ว เพือนสนิ ท เพือน และกลุ่ม ทุติยภูมิ ได้แก่ กลุ่ มบุคคลชันนํา ในสังคม
เพือนร่ วมอาชีพและร่ วมสถาบัน และบุคคลกลุ่มต่างๆในสังคม ซึงกลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิ พลต่อบุคคล
ในกลุ่มทางด้านพฤติกรรมการเลื อกซื อและการดําเนิ นชี วิต รวมทังทัศนคติและแนวความคิดของ
บุคคล เนืองจาก บุคคลนันมีความต้องการเป็ นทียอมรับในสังคม จึงต้องปฏิบตั ิตามและยอมรับฟั ง
ความคิดเห็นต่างๆ นักการตลาดควรทราบถึงกลุ่มอ้างอิงทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัว ถือว่ามีอิทธิ พลทีสุ ดต่อทัศนคติ ความ
คิดเห็นและค่านิ ยมของบุคคล สิ งเหล่านีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื อของครอบครัว การ
เสนอขายผลิตภัณฑ์สินค้าจึงต้องคํานึงถึงลักษณะการบริ โภคของครอบครัวเป็ นหลักด้วย
บทบาทและสถานะ (Roles and Status) บุคคลทีต้องเกียวกันข้องกับหลายกลุ่ม
คน เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง องค์การและสถาบันต่างๆ บุคคลนันจะมีบทบาทและสถานะทีต่าง
กันในแต่ละกลุ่มคน
3.4 ปั จจัยส่ วนบุค คล (Personal Factors) การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคจะได้รับ
อิทธิพลจากลักษณะส่ วนบุคคลด้านต่างๆ ได้แก่
อายุ (Age) อายุทีแตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน จึงมีการแบ่ง
กลุ่มผูบ้ ริ โภคตามอายุ เช่น อายุตากว่
ํ า 6, 6-15, 12-19, 20-34, 35-49, 50-64 หรื อมากกว่า 65 ปี ขึนไป
ขันตอนวงจรชี วิตครอบครัว (Family Life Cycle) เป็ นขันตอนการดํารงชีวิต
ของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครั ว การดํารงชี วิตในแต่ละขันตอนเป็ นสิ งทีมีอิทธิ พลต่อ
ความต้องการ ทัศนคติและค่านิยม ทําให้เกิดพฤติกรรมการเลือกซื อทีต่างกัน
อาชี พ (Occupation) อาชี พของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ ความจําเป็ นและความ
ต้องการสิ นค้าและบริ การที ต่างกัน เช่ น ข้าราชการจะซื อสิ นค้าทีจําเป็ นและคงทน ส่ วนประธาน
กรรมการบริ ษทั จะนิยมเลือกซื อสิ นค้าทีแพงแต่ใช้ประโยชน์ได้คุม้ ค่า เป็ นต้น
โอกาสทางเศรษฐกิ จ (Economic Circumstances) โอกาสทางเศรษฐกิ จของ
แต่ละบุคคล จะมีผลกระทบต่อสิ นค้าและบริ การทีบุคคลตัดสิ นใจซื อ ประกอบด้วย รายได้ การออม
สิ นทรัพย์ อํานาจในการซื อ และทัศนคติในเรื องของการจ่ายเงิน นักการตลาดต้องสนใจแนวโน้ม
รายได้ส่วนบุ คคล โดยใช้รายได้เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งส่ วนทางการตลาด และการกําหนดตลาด
เป้ าหมาย
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การศึกษา (Education) สําหรับผูบ้ ริ โภคทีมีการศึกษาสู งมีแนวโน้มทีจะบริ โภค
ผลิตภัณฑ์สินค้าทีมีคุณภาพดี มากกว่าผูท้ ีมีการศึกษาตํา
รู ปแบบการดํารงชีวิต (Life Style) รู ปแบบการดํารงชี วิตขึนอยูก่ บั วัฒนธรรม
ชนชันทางสังคม และกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล นักการตลาดเชื อว่า การเลือกผลิตภัณฑ์ของแต่ละ
บุคคลขึนอยูก่ บั รู ปแบบการดํารงชีวติ เช่น รู ปแบบการดํารงชีวติ ทีเกียวข้องกับการบริ โภคสิ นค้าของ
ผูท้ ีรักความสบาย จะนิ ยมเลื อกซื อผลิตภัณฑ์ทีอํานวยความสะดวกต่างๆ ผูท้ ีชอบการสังสรรค์จะ
นิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน เป็ นต้น
3.5 ปั จจัยทางจิตวิทยา (Psychological Characteristic) การเลือกซื อของบุคคลได้
รั บ อิ ท ธิ พ ลจากกระบวนการทางจิ ตวิท ยา 4 อย่า ง คื อ การจูง ใจ การรั บรู้ การเรี ย นรู้ ความเชื อ
ทัศนคติและแนวคิดเกียวกับตนเอง
การจูงใจ (Motivation) เป็ นวิธี การทีจะชักนําพฤติกรรมของบุคคลให้ปฏิบตั ิ
ตามวัตถุประสงค์ พฤติกรรมทีเกิ ดขึนจะต้องมีสิงจูงใจหรื อสิ งกระตุน้ โดยอาศัยสิ งจูงใจหรื อสิ ง
กระตุน้ ทางการตลาด การทีจะจัดสิ งกระตุน้ อย่างไรนัน จําเป็ นต้องศึกษาความต้องการของมนุ ษย์
ซึงประกอบด้วย ความต้องการของร่ างกาย เช่น อาหาร เครื องดืม ทีอยูอ่ าศัย ยารักษาโรค และความ
ต้องการทางเพศ นอกจากนี มนุษย์เรามีความต้องการทางด้านจิตใจ ซึ งเป็ นสถานะทางจิตวิทยา เช่น
ความต้องการความเชื อถือ ความรัก และอืนๆ ซึ งความต้องการจะถูกกระตุน้ ให้เกิดขึนอย่างรุ นแรง
และส่ งผลชักจูงใจให้บุคคลแสวงหาในสิ งทีสามารถบําบัดความต้องการของตนเองได้
การรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการทีบุคคลตีความและรับรู้ขอ้ มูลโดยเริ ม
จากบุคคลได้รับรู้สิงกระตุน้ จากประสาทสัมผัสทัง 5 คือ การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิน การได้
สัม ผัส และรสชาด บุ คคลจะเกิ ดการรั บ รู้ ที แตกต่า งกันนัน ขึ นอยู่ก ับ สิ งแวดล้อมที กระตุ ้น และ
ลักษณะเฉพาะของบุคคล
การเรี ย นรู้ (Learning) เป็ นการเปลี ยนแปลงพฤติ ก รรมซึ งเป็ นผลมาจาก
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เช่ น การแจกของตัวอย่างเพือให้ผบู้ ริ โภคเกิ ดพฤติกรรมทดลองใช้
สิ นค้า ซึ งการเรี ยนรู้ของบุคคลจะเกิดขึนเมือได้รับรู้สิงกระตุน้ และเกิดการตอบสนองต่อสิ งกระตุน้
นันๆ นักการตลาดนําแนวความคิดนี มาประยุกต์ใช้ดว้ ยการโฆษณาซําๆ เพือให้เกิ ดการซื อและใช้
สิ นค้าเป็ นประจํา
ความเชือถือ (Believes) เป็ นความคิดซึงบุคคลยึดถือเกียวกับสิ งใดสิ งหนึ ง ซึ ง
เป็ นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต นักการตลาดต้องมีความสนใจอย่างมากเกี ยวกับความเชื อถื อ
ของผูบ้ ริ โภค เพราะพฤติกรรมการซือของบุคคลส่ วนหนึง เกิดจากความเชือถือนันเอง
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ทัศ นคติ (Attitude) เป็ นการประเมิน ผลของการรับรู้ ทางด้านพอใจและไม่
พอใจ ซึ งมี ผลต่อพฤติ กรรมการเลื อกซื อหรื อใช้สินค้าของผูบ้ ริ โภค ซึ งบุคคลจะมีทศั นคติต่อสิ ง
ต่างๆทีเป็ นความพอใจหรื อไม่พอใจในผลิ ตภัณฑ์นนๆ
ั เช่ น ทัศนคติการเมือง ทัศนคติทางศาสนา
ทัศนคติเกียวกับดนตรี ทัศนคติเกียวกับเสื อผ้า และทัศนคติเกียวกับอาหาร ดังนัน นักการตลาดต้อง
พยายามเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าทีอยูใ่ นทัศนคติของบุคคลนัน
3.6 บุคลิกภาพและแนวความคิดเกียวกับตนเอง (Personality and SelfConcept)
บุคลิกภาพ (Personality) เป็ นบุคลิกลักษณะทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื อ บุคลิกลักษณะหมายถึง ทัศนคติและนิสัยของบุคคลซึ งแต่ละคนจะมีนิสัยและทัศนคติทีแตกต่าง
กัน นักการตลาดจําเป็ นต้องศึกษาหลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจเลือกซื อของผูบ้ ริ โภค อันเป็ นผลมา
จากปัจจัยทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยทางจิตวิทยา ซึ งปั จจัยเหล่านีมี
อิ ทธิ พลต่อนักการตลาด เนื องจากมี ประโยชน์ต่อการพิจารณาความสนใจทีมี ต่อผลิ ตภัณฑ์ของ
ผูบ้ ริ โภค เพือนําไปปรับปรุ งกลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ การตัดสิ นใจด้านราคา ด้านช่ อง
ทางการจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด เพือให้ผบู้ ริ โภคเกิ ดทัศนคติทีดีต่อผลิตภัณฑ์ของ
ธุ รกิจ
แนวความคิดเกียวกับตนเอง (Personality and Self Concept) หรื อทีเรี ยกว่า
ภาพพจน์ของตนเองที ทําให้สามารถสรุ ปความคิดของบุคคลและสะท้อนถึง ลักษณะทีตัวเองมีหรื อ
พฤติกรรมทีผูบ้ ริ โภคมีต่อผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึง
สรุ ปความหมายโดยผูว้ ิจยั พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทําใดๆ
ของผูบ้ ริ โภค ทีเกียวข้องโดยตรงกับการเลือกสรร การเลือกซื อ การเลือกใช้สินค้าและบริ การต่างๆ
รวมถึงกระบวน การตัดสิ นใจเพือตอบสนองความจําเป็ นและความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้รับ
ความพอใจสู งสุ ด ผูว้ ิจยั มีความเห็ นว่า ปั จจัยทางด้านสิ งแวดล้อมภายนอก จะมีความสําคัญและมี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคอย่างมีนัยสําคัญ เพียงแต่องค์ประกอบในแต่ปัจจัยจะมีความ
รุ นแรงและมีผลกระทบในมิ ติทีแตกต่างกัน ดังนัน ธุ รกิจสิ นค้าแฟชันจึงควรมีความตืนตัวและ
ตระหนักถึ งความสําคัญโดยการติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ถึงผลกระทบทีมีต่อสิ นค้าแฟชัน
และบริ การของธุ รกิจต่างๆทีเกียว กับเสื อผ้าแฟชันอย่างต่อเนือง
4. พฤติกรรมการเลือกซือของผู้บริโภค
ประเภทของพฤติกรรมการซื อของผูบ้ ริ โภค สามารถแบ่งตามระดับความผูกพันและ
ระดับของความแตกต่างระหว่างตราสิ นค้าซึงสามารถแบ่งเป็ น 4 ประเภท ดังนี
4.1 พฤติกรรมการซื อทีซับซ้อน (Complex buying behavior) ผูบ้ ริ โภคมีความยึด
มันกับพฤติกรรมการซื อทีซับซ้อน ทีมีความเกียวพันอย่างมากกับการซื อและการตระหนักถึงความ
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แตกต่างของตรายีห้ออย่างชัดเจน นักการตลาดที เสนอขายผลิตภัณฑ์ ต้องมีความเข้าใจในการ
ประเมินคุณค่าและการรวบรวมข้อมูลของผูบ้ ริ โภค ธุ รกิจจึงจําเป็ นทีจะต้องพัฒนากลยุทธ์ทีสามารถ
ช่วยให้ผบู้ ริ โภคเกิดการเรี ยนรู ้เกียวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ หรื อการวางตําแหน่งของผลิตภัณฑ์
ทีตรงใจผูบ้ ริ โภค และนักการตลาดจําเป็ นต้องสร้างความแตกต่างทางคุณสมบัติให้กบั ตราสิ นค้า
โดยการใช้สือต่างๆเพืออธิ บายถึงคุณประโยชน์ทีคู่แข่งขันไม่มี เพือสร้างแรงจูงใจให้แก่ผบู้ ริ โภคให้
เกิดอิทธิพลต่อการเลือกตราสิ นค้าของธุ รกิจในทีสุ ด
4.2 พฤติกรรมผูซ้ ื อทีลดการไม่ลงรอยกัน (Dissonance-reducing buyer behavior)
ผลิตภัณฑ์สินค้าทีมีความแตกต่างกันน้อย ทําให้ผบู้ ริ โภคตัดสิ นใจซื อโดยอาศัยความสะดวกหรื อ
เลือกซื อสิ นค้าทีมีราคาตํากว่า แต่หากผูบ้ ริ โภคพบว่าสิ นค้ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ก็อาจ
ตัดสิ นใจซื อสิ นค้าทีมีราคาสู งกว่า ทังนี เมือผูบ้ ริ โภคเลือกซื อสิ นค้าแล้วย่อมเกิดความเชือในสิ งใหม่
และจบลงด้วยการเกิดทัศนคติใหม่ๆ ธุ รกิจจึงควรมีการสื อสารทางการตลาดทีทําให้ผบู้ ริ โภคเกิด
ความเชือถือ ในการประเมินค่าตราสิ นค้า และเกิดความรู้สึกทีดีหลังจากการซื อสิ นค้านันๆ
4.3 พฤติกรรมการซือทีเป็ นนิสัย (Habitual buying behavior) ผลิตภัณฑ์สินค้าทีไม่
มีความแตกต่างหรื อลักษณะเด่นของตราสิ นค้า ทําให้ผบู้ ริ โภคไม่ได้ผา่ นกระบวนการตัดสิ นใจซื อ
ในผลิตภัณฑ์เหล่านี เพราะผูบ้ ริ โภคไม่ได้แสวงหาข้อมูลและไม่ได้ตดั สิ นใจว่าจะเลือกซื อตรงไหน
ในทางตรงกันข้าม ถ้าผูบ้ ริ โภคได้รับข้อมูลเกียวกับตราสิ นค้า จากสื อโทรทัศน์หรื อสื อสิ งพิมพ์ต่างๆ
ทีทําให้เกิ ดความคุน้ เคยในตราสิ นค้านันๆ ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความพึงพอใจในการเลื อกซื อ
ผลิตภัณฑ์ตราสิ นค้าทีคุน้ เคยมาก่อนมากกว่าตราสิ นค้าทีไม่เคยรู้จกั มาก่อน
4.4 พฤติ ก รรมการซื อที แสวงหาความหลากหลาย (Variety-seeking buying
behavior) การซื อผลิ ตภัณฑ์ทีมี ค วามแตกต่างกันหรื อมีค วามหลากหลายสู ง จะทําให้ผูบ้ ริ โภค
เปลียนตราสิ นค้าได้บ่อย ขึนอยูก่ บั ว่าสิ นค้าไหนจะอํานวยความสะดวกให้มากกว่ากัน หรื อมีการ
นําเสนอและการส่ งเสริ มการขายได้ดีกว่ากัน
สรุ ปความหมายโดยผูว้ ิจยั พฤติกรรมการเลื อกซื อของผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง การ
ค้นหาหรื อการวิจยั ทีเกี ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื อและการเลือกใช้ของผูบ้ ริ โภค เพือให้ทราบถึง
ลักษณะของพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค ซึ งคําตอบทีได้จะช่วยให้นกั การ
ตลาดสามารถจัดกลุ่มกลยุทธ์การตลาดให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่าง
เหมาะสม
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5. บทบาทของผู้บริโภคทีเกียวข้ องกับการซือ (Consumer buying roles)
การ
รับรู้
ปัญหา

การ
ค้นหา
ข้อมูล

การ
ประเมิน
ทางเลือก

การ
ตัดสิ นใจ

ความรู้สึก
ภายหลังการ
ซื อ

ภาพที 3 กระบวนการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภค
ทีมา: ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2534: 47)
ผลิตภัณฑ์หลาย ๆชนิ ดสามารถระบุผูบ้ ริ โภคได้โดยง่าย นักการตลาดต้องระมัด
ระวังการตัดสิ นใจของกลุ่มเป้ าหมาย เพราะบทบาทในการที ซึ งสามารถจําแนกบทบาทของ
ผูบ้ ริ โภคได้เป็ น 5 ประเภท ดังนี
ผูร้ ิ เริ ม (Initiator) คือ บุคคลแรกทีเสนอความคิดเกียวกับการซื อผลิ ตภัณฑ์และ
บริ การ
ผูม้ ีอิทธิ พล (Influencer) คือ บุคคลทีเป็ นเจ้าของความคิด หรื อข้อแนะนําทีมีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื อ
ผูต้ ดั สิ นใจ (Decider) คือ บุคคลทีทําการตัดสิ นใจในการซื อ เช่น ควรซื อหรื อ ไม่
ควรซื ออะไร ซื ออย่างไรและซื อทีไหน เป็ นต้น
ผูซ้ ื อ (Buyer) คือ บุคคลทีกระทําการซือหรื อลงมือซือ
ผูใ้ ช้ (User) คือ บุคคลทีเป็ นผูใ้ ช้หรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์
. ขันตอนการตัดสิ นใจของผู้ซือ ซึ งเป็ นขันตอนสําคัญในกระบวนการซื อมี ขันตอน
ดังนี
.1 การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Arousal) หมายถึง การรับรู้ปัญหา ทีบุคคลรู้ถึง
ความต้องการของตนเอง ซึ งอาจเกิดขึนเอง หรื อ เกิดจากสิ งกระตุน้
6.2 การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมือผูบ้ ริ โภครับรู้ ถึงปั ญหาจะเกิดความ
ต้องการผลิ ตภัณฑ์ใ นขันที หนึ ง แล้ว ในขันที สองจะเป็ นการค้นหาข้อมู ลจากแหล่ งข้อมูลต่ า งๆ
ต่อไปนี
6.2.1 แหล่งบุคคล (Personal Sources) ได้แก่ ครอบครัว เพือน เพือนบ้าน คนรู้จกั
6.2.2 แหล่ ง การค้า (Commercial Sources) ได้แก่ สื อโฆษณา พนักงานขาย
ตัวแทนการค้าการบรรจุหีบห่อ การแสดงสิ นค้า
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6.2.3 แหล่ง ชุ ม ชน (Public Sources) ได้แก่ สื อมวลชน องค์ก ารคุ ้มครอง
ผูบ้ ริ โภค
6.2.4 แหล่งทดลอง (Experiment Sources) ได้แก่ หน่วยงานทีสํารวจคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์หรื อหน่วยงานวิจยั ภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์
6.3 การประเมินผลทางเลื อก (Evaluation of Alternatives) การพิจารณาเลือก
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากข้อมูลทีรวบรวมได้ในขันทีสองหลักเกณฑ์ทีใช้พิจารณา คือ
6.3.1 คุ ณสมบัติผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ เช่ น ทองรู ป พรรณดูรูปแบบดี ไ ซน์ นําหนัก
ของเปอร์ เซ็นต์ทอง ตลอดจนตราสิ นค้าต่างๆ
6.3.2 การให้นาหนั
ํ กความสําคัญ สําหรั บคุ ณสมบัติผลิ ตภัณฑ์และจัดลําดับ
ความสําคัญสําหรับคุณสมบัติต่างๆ เช่น ราคา รู ปแบบ ตราสิ นค้า
6.3.3 ความเชื อถื อเกี ยวกับตราสิ นค้า ความเชื อนี จะมีอิทธิ พลต่อการประเมิน
ทางเลือกในการตัดสิ นใจซือ
6.3.4 พิ จารณาอรรถประโยชน์ ที จะได้รับ สํา หรั บ คุ ณสมบัติแต่ล ะอย่างของ
ผลิตภัณฑ์
6.3.5 การเปรี ยบเทียบระหว่างยีห้อต่างๆ
.4 การตัดสิ นใจซื อ (Purchase Decision) การตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์ยีห้อใดยีห้อ
หนึงหลังจากการการประเมินผลจากข้อ 3 โดยตัดสิ นใจซือผลิตภัณฑ์ทีชืนชอบมากทีสุ ด
6.5. พฤติกรรมภายหลังการซื อ (Postpurchase Behavior) เป็ นความรู้สึกพอใจหรื อ
ไม่พอใจหลังจากมีการซื อสิ นค้าผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว ความรู้สึกนีขึนอยูก่ บั คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
และความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค ถ้าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติเป็ นไปตามทีคาดหวัง ก็จะเกิดความพอใจ
และมีการซื อซํา ถ้าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตากว่
ํ าทีคาดหวังก็จะไม่ซือเกิดการซือซําอีก
สรุ ปความหมายโดยผูว้ ิจยั บทบาทของผูบ้ ริ โภคทีเกียวข้องกับการซื อ หมายถึง
พฤติกรรมในการเลื อกซื อเสื อผ้าแฟชันทีบุคคลแสดงออก มาในการแสวงหาข้อมูลเกียวกับแฟชัน
การเลือกซื อสิ นค้าแฟชัน การเลือกใช้สินค้าแฟชัน การประเมิลผลของสิ นค้าแฟชันและการจัดการ
กับสิ นค้าแฟชันและบริ การต่างๆ ซึ งผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการและ
ความพึงพอใจส่ วนตัวในการเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน
สรุ ปแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
สรุ ปความหมายโดยผูว้ จิ ยั จากแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ทีนักวิชาหลายๆ
ท่านได้ให้ความหมายไว้ สําหรับผูว้ ิจยั ได้สรุ ปความหมาย เพือศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ใน
เรื องการให้ความสําคัญกับความเคลื อนไหวแฟชัน และความพึ งพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
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เสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค กล่าวคือ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมในการเลือกซื อเสื อผ้า
แฟชันที บุ ค คลแสดงออกมาในการแสวงหาข้อมู ล การเลื อ กซื อสิ นค้า การเลื อ กใช้สิ นค้า การ
ประเมิลผลของสิ นค้า และการจัดการกับสิ นค้าและบริ การต่างๆ ซึ งผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะสามารถตอบ
สนองต่อความต้องการและความพึงพอใจส่ วนตัวในการเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน ประกอบด้วย เหตุผล
ในการเลือกซือ ช่วงเวลาในการเลือกซือ ปริ มาณในการเลือกซื อ ความถีในการเลือกซี อและบุคคลที
มีอิทธิพลในการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน
ดังนัน ผูว้ ิจยั จึ งนําแนวคิดดังกล่าว มาสร้ างเป็ นกรอบแนวความคิดของการวิจยั และ
การทดสอบสมมติฐานในการวิจยั ของผูบ้ ริ โภคทีเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสําคัญ
กับความเคลือนไหวแฟชัน และความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
นลพร ทัศนลัญจกร (2551) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกซื อ
สิ นค้าแฟชันแบรนด์เนมต่างประเทศของผูบ้ ริ โภควัยทํางานในกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือศึกษาถึ งปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลื อกซื อสิ นค้าแฟชันแบรนด์เนมต่างประเทศของ
ผูบ้ ริ โภควัยทํางานในกรุ งเทพมหานครโดยจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ ผลการศึกษาพบว่า 1.) ผูบ้ ริ โภควัยทํางานมี
ความคิดเห็นต่อระดับแรงจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ ในระดับมาก 2.) ผูบ้ ริ โภควัยทํางานมี
ความคิดเห็นต่อตราสิ นค้า ด้านการรู้จกั ชือตราสิ นค้า ด้านคุณภาพทีรับรู้ ด้านความสัมพันธ์กบั ตรา
สิ นค้าและด้านความภักดี ต่อตราสิ นค้าในระดับเห็นด้วย 3.) ผูบ้ ริ โภควัยทํางานทีมีลกั ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ มีผลต่อ
พฤติกรรมเลือกซื อสิ นค้าแฟชันแบรนด์เนมต่างประเทศ ด้านชนิ ดของสิ นค้าทีนิ ยมซื อ ด้านแหล่ง
ข่าวสารเมือสิ นค้าออกใหม่ และบุคคลทีมีอิทธิพลมากทีสุ ดในการตัดสิ นใจซื อ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ 0.05
โดยสรุ ปพบว่า ผูบ้ ริ โภคทีมีระดับการศึกษาและรายได้สูงกว่า จะมีพฤติกรรมในการ
เลื อกซื อสิ นค้า แฟชันแบรนด์เนมต่ า งประเทศมากกว่า ผูท้ ี มี ระดับ การศึ ก ษาตํากว่า เนื องจากมี
ทัศนคติทีดีในการเปิ ดรับสื อ มีความต้องการทีแตกต่างกันออกไป และมีงบประมาณในการเลือกซื อ
สิ นค้าแฟชันแบรนด์เนมต่างประเทศได้มากกว่า มักให้ความสนใจกับคุณภาพและเอกลักษณ์ของ
ตราสิ นค้าเป็ นสําคัญ เนืองจากสิ นค้าแฟชันแบรนด์เนมนัน เป็ นสิ นค้าทีมีราคาสู ง ทําให้ผบู้ ริ โภคทีมี
ระดับการศึกษาสู งกว่าสามารถเปรี ยบเทียบคุณภาพของสิ นค้าแฟชันแบรนด์เนมต่างประเทศได้ดี
กว่าผูบ้ ริ โภคทีมีระดับการศึกษาตํากว่า
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พรเทพ พงษ์ชยั อศวิน (2546) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื อ
เสื อผ้าตราสิ นค้าต่างประเทศในไทยของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ
ศึกษาความแตกต่างทางด้านพฤติกรรมการเลือกซือเสื อผ้าตราสิ นค้าต่างประเทศในไทยตามลักษณะ
ส่ วนบุคคล และเพือศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการ
เลือกซือเสื อผ้าตราสิ นค้าต่างประเทศในไทยของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลของการศึกษา
พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื อ
เสื อผ้า ตราสิ นค้าต่างประเทศในไทย ในด้านประเภทของเสื อผ้า ชนิ ดของเนื อผ้า สี ของเสื อผ้า
สถานทีในการเลื อกซื อ จํานวนการซื อต่อครัง ปริ มาณการซื อต่อครัง และความถีในการซื อแต่ละ
ครังทีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 นอกจากนี ผูบ้ ริ โภคทีมีปัจจัยส่ วนบุคคล
ต่างกันจะมีพฤติกรรมการเลือกซื อเสื อผ้าทีแตกต่างกัน กล่าวคือ บุคคลทีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ และรู ปแบบการดําเนินชีวติ ทีแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเลือกซื อเสื อผ้าตราสิ นค้า
ต่างประเทศในไทยทีแตกต่างกัน ในด้านประเภทของเสื อผ้า เนื อผ้า สี ของเสื อผ้า สถานทีในการ
เลือกซื อเสื อผ้า จํานวนการซื อต่อครัง ปริ มาณการซื อต่อครัง และความถีในการซื อแต่ละครัง จะมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
โดยสรุ ปพบว่า อาชี พทีแตกต่างกันของผูบ้ ริ โภคจะมีผลต่อพฤติกรรมในการเลื อกซื อ
เสื อผ้าตราสิ นค้าต่างประเทศในไทยทีแตกต่างกันไป ทังนีอาจเป็ นเพราะว่า อาชี พทีแตกต่างกันทํา
ให้มีรูปแบบในการดําเนิ นชี วิตทีแตกต่างกัน ส่ งผลให้มีพฤติกรรมในการตัดสิ นใจเลือกซื อเสื อผ้า
ตราสิ นค้า ต่ า งประเทศในไทยแตกต่า งกัน เช่ น ผูบ้ ริ โ ภคที ประกอบอาชี พ พนัก งานบัญชี จะมี
พฤติกรรมในการตัดสิ นใจเลือกซื อเสื อผ้าตราสิ นค้าต่างประเทศในไทย ต่างจากผูบ้ ริ โภคทีประกอบ
อาชีพพนักงานการตลาด เป็ นต้น
ธณวัช สุ ภาสี (2552) ได้ศึกษาเรื อง การรับนวัตกรรมของลูกค้า ในสิ นค้าแฟชันของ
ผูบ้ ริ โภคสตรี โดย มีวตั ถุ ประสงค์ เพือศึ ก ษาหาความสัม พันธ์ ระหว่างการรั บ นวัตกรรมของ
ผูบ้ ริ โภค ในสิ นค้าเสื อผ้าแฟชันของสตรี กบั ตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ ความเป็ นผูน้ าํ ด้านแฟชัน ความ
เกียวพันระหว่างผูบ้ ริ โภคกับสิ นค้าแฟชัน และความต้องการโดดเด่นเฉพาะตัว และพฤติกรรมการ
ซื อสิ นค้าเสื อผ้าแฟชันบางปั จจัย ผลการศึกษาพบว่า การรับนวัตกรรมของลูกค้าในสิ นค้าแฟชันของ
ผูบ้ ริ โภคสตรี มีคาวมสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรอิสระทัง 3 ตัว คือ ความเป็ นผูน้ าํ ด้านแฟชัน ความ
เกียวพันระหว่างผูบ้ ริ โภคกับสิ นค้าแฟชัน และความต้องการโดดเด่นเฉพาะตัวทีระดับนัยสําคัญ
0.01 นอกจากนี กลุ่มผูบ้ ริ โภคสตรี ยงั มีความเป็ นผูน้ าํ ด้านแฟชันทีแตกต่างกัน และมีความเกียวพัน
กันระหว่างผูบ้ ริ โภคกับสิ นค้าแฟชันทีแตกต่างกัน และมีความต้องการโดดเด่นเฉพาะทีตัวแตกต่าง
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กันในทุกตัวแปรย่อย อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระทัง
3 ตัว เป็ นปัจจัยสําคัญทีทําให้ผหู้ ญิงมีการรับนวัตกรรมสิ นค้าแฟชันทีเร็ วหรื อช้าขึน
เกษม สุ รวิริยากร (2550) ได้ศึกษาเรื อง พฤติกรรมการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันแบรนด์
เนม ของผูบ้ ริ โภคในศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรี ยม โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลิกภาพของผูบ้ ริ โภคกับพฤติกรรมการซื อเสื อผ้า แบรนด์เนม ในศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี ยม
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคทีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมในการเลือกซื อเสื อผ้าแบรนด์
เนมในศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี ยม ด้านมูลค่าการซื อต่อชิ นต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
0.05 และบุคลิกภาพทางด้านชอบการแต่งตัว และชอบเข้าสังคม มีระดับความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับสู ง บุคลิกภาพด้านการตามกระแสแฟชันเสื อผ้า และบุคลิกภาพชอบความหรู หรา
มีระดับความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง และแรงจูงใจด้านเหตุผล ด้านอารมณ์ มี
ระดับความสัมพันธ์ในทิศทางเดี ยวกันในระดับสู ง และพฤติกรรมในการเลือกซื อเสื อผ้าแบรนด์
เนม ในศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรี ยม ของผูบ้ ริ โภค ด้านมูลค่าการซื อต่อชิ นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.05
โดยสรุ ปพบว่า ปั จจัยด้านบุคลิ กภาพของผูบ้ ริ โภคในแต่ละด้านมี ความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันแบรนด์เนม โดยผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ทีมีบุคลิกภาพทีชืนชอบการ
แต่งตัวและตามกระแสแฟชัน ชอบความหรู หรา ชอบการเข้าสังคมและต้องการได้ รับการยอมรับ
จากสังคม จะมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมทีแสดงออกมา นอกจากนี ยังพบว่าแรง จูงใจในการเลือก
ซื อเสื อผ้าแฟชันแบรนด์เนมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันแบรนด์เนมใน
ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรี ยม คือ การเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันแบรนด์เนมทีรู ปแบบมีความทันสมัยตาม
แฟชัน เพราะทําให้รู้สึกมันใจในตนเองและได้รับการยอมรับในสังคม
ปิ ยนุ ช ประศาสน์กุล (2544) ได้ศึกษาเรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสาร
รสนิยมและพฤติกรรมการแต่งกายของวัยรุ่ นในกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาการ
เปิ ดรับสารของวัยรุ่ น และเพือเปรี ยบเทียบการเปิ ดรับสารรสนิยม และพฤติกรรมการแต่งกายของวัย
รุ่ น และเพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสารรสนิ ยม และพฤติกรรมการแต่งกายของวัย
รุ่ นในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า แหล่งข้อมูลทีกลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับมากทีสุ ดในการแต่ง
กาย คือ สื อโทรทัศน์ และบุ คคลทีกลุ่มตัวอย่าง ปรึ กษาเกี ยวกับการแต่งกายมากที สุ ด คือ เพือน
เหตุผลทีสําคัญทีสุ ดในการเลื อกแต่งกาย คือ ตามแฟชันสมัยนิ ยม รู ปแบบทีกลุ่มตัวอย่างชอบมาก
ทีสุ ดในการแต่งกาย คือ ตามแฟชันและสมัยนิ ยม กลุ่มตัวอย่างทีมีลกั ษณะทางประชากรทีแตกต่าง
กัน จะมี รสนิ ย มการแต่ งกายแตกต่างกัน กลุ่ ม ตัวอย่า งที มี ลกั ษณะทางประชากรที แตกต่า งกัน มี
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พฤติกรรม การแต่งกายแตกต่างกัน และความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสาร รสนิ ยมการแต่งกาย
และพฤติกรรมการแต่งกายมีความสัมพันธ์กนั เชิงบวก
รวิเทพ มุสิกะปาน (2554) ได้ศึกษาเรื อง ผูท้ รงอิทธิ พลแฟชันไทยร่ วมสมัย โดยมีวตั ถุ
ประ สงค์ เพือศึกษาบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดเป็ นผูม้ ีทีอํานาจหรื อมีอิทธิ พลต่อการเปลียนแปลงทาง
แฟชันของไทย ผลการศึกษาพบว่า ผูท้ รงอิทธิ พลแฟชันไทยร่ วมสมัยทีทําให้เกิ ดการเปลียนแปลง
แฟชันไทยดังนี .) กลุ่มของผูน้ าํ แฟชันทีใช้กระบวนการของการแสดงตัวตน 2.) แรงบัลดาลแฟชัน
หรื อผูส้ ่ งเสริ มการของเกิดแฟชันหรื อผูท้ ีเป็ นแบบอย่างแฟชัน 3.) พืนทีของการเป็ นตัวแทนจิตนา
การ .) กิจกรรมทางแฟชันใน 4 องค์ประกอบสนับสนุ น ได้แก่ นักเขียนหรื อผูส้ ื อข่าวแฟชัน
บรรณาธิ การนิตยสารแฟชัน นางแบบและแฟชันโชว์ การสื อสารโฆษณาแฟชันโดยรู ปแบบทังหมด
จะส่ งเสริ มซึงกันและกันในเชิงไปกลับ ทีต่างก็อิทธิ พลกัน โดยอิทธิ พลเหล่านันจะมากหรื อน้อยขึน
อยูก่ บั สื อทีจะเป็ นตัวกลางในการแพร่ กระจายของแฟชัน
สุ พิชา บ้านชี (2547) ได้ศึกษาเรื อง รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต การแสวงหาข้อมูล และ
พฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชันของผูห้ ญิงวัยทํางาน โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างรู ปแบบการดําเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูลด้านแฟชัน และพฤติกรรมการซื อสิ นค้าแฟชัน
ของผูห้ ญิงวัยทํางาน ผลการศึกษาพบว่า ผูห้ ญิงวัยทํางานมีการแสวงหาข้อมูลด้านแฟชัน ก่อนการ
ตัดสิ นใจซื อในหลายลักษณะคือ การแสวงหาข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจงเพือการซือ รองลงมา คือ การ
แสวงหาข้อมูลอย่างต่อเนื อง เมือผูห้ ญิงวัยทํางานต้องการแสวงหาข้อมูลเพือใช้ในการตัดสิ นใจซื อ
สิ นค้าแฟชันนัน จะแสวงหาข้อมูลจากประสบการณ์ส่วนบุคคล เช่น การทดลองใช้สินค้า และการ
ได้สัมผัสจริ งมากกว่าวิธีอืนๆอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 รองลงมาคือ ข้อมูลทีได้จาก
ประสบการณ์เดิม สิ งทีอยู่ในความทรงจํา การถามเพือนหรื อญาติ และการแสวงหาข้อมูลจากสื อ
ต่างๆ คือ โทรทัศน์ รองลงมาคือ นิตยสารแฟชัน
ทัศนาวลัย เตชะพิสิษฐ์ (2545) ได้ศึกษาเรื อง ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซื อเสื อผ้า
แฟชันนําเข้าจากต่างประเทศ โดยมีวตั ถุ ประสงค์ เพือศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการเลื อกซื อ
เสื อผ้าแฟชันนําเข้าจากต่างประเทศ ในลักษณะประชากรศาสตร์ ส่ วนประสมทางการตลาดและการ
เปิ ดรับข่าวสาร ผลการศึกษาพบว่า .) ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับข่าวสารกับพฤติกรรมการ
เลือกซื อเสื อผ้าแฟชันนําเข้าจากต่างประเทศ พบว่า การเปิ ดรับข่าวสารจากสื อมวลชน สื อบุคคลและ
สื อเฉพาะกิ จ มี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลื อกซื อเสื อผ้าแฟชันนําเข้าจากต่างประเทศของ
ผูบ้ ริ โภค ด้านจํานวนชิ นและจํานวนครังทีซื อต่อ 2 เดือน ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 2.) ความสัมพันธ์
ระหว่างส่ วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันนําเข้าจากต่างประเทศ
พบว่า ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื อในด้านปริ มาณทีซื อ
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ต่อครัง ทีระดับนัยสําคัญ 0.05 และการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื อ
ในด้านปริ มาณทีซื อ 2 เดือนต่อครัง ทีระดับนัยสําคัญ 0.05
โดยสรุ ปพบว่า การเปิ ดรับข่าวสารของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติดา้ นเสื อผ้า
แฟชันนําเข้าจากต่างประเทศ ซึ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคมีการเปิ ดรับข่าวสารจากสื อมวลชนทีเป็ นทีนิยมกัน
ในหมู่ดารานักร้องและนักแสดง ทําให้เกิดทัศนคติทีดีต่อการให้ความสําคัญกับเสื อผ้าแฟชันนําเข้า
จากต่างประเทศ แสดงว่าหากกลุ่มผูบ้ ริ โภคมีการเปิ ดรับข่าวสารจากสื อมวลชนมากขึน จะทําให้
ทัศนคติทีดีต่อการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันนําเข้าจากต่างประเทศเพิมมากขึน
บทสรุ ปงานวิจัยทีเกียวข้ อง
จากการศึกษาถึงงานวิจยั ทีเกียวข้อง ซึ งผูว้ ิจยั ได้ศึกษางานวิจยั ในด้านต่างๆทีเกียวข้อง
กับ ความสั ม พันธ์ ระหว่า งการให้ค วามสํา คัญกับ ความเคลื อนไหวแฟชันและความพึ ง พอใจใน
กลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค จากการทบทวนงานวิจยั ดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงนํามาใช้
เป็ นแนวทางในการดําเนินการวิจยั โดยการบูรณาการแนวความคิดในการวิจยั ซึ งมีความสอดคล้อง
เชิ งเหตุและผล ทังนี ผูว้ ิจยั มี ความเชื อว่า ผลจากการศึกษาวิจยั ของการให้ความสําคัญกับความ
เคลื อนไหวแฟชันจะมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ งผูว้ จิ ยั จะนําผลของการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพือเพิม
ความสามารถในการแข่งขันธุ รกิจด้านอุตสาหกรรมแฟชัน เพือตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย คือ สตรี วยั ทํางานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด

บทที
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาความความสัมพันธ์ ระหว่างการให้ความสําคัญกับความเคลื อนไหวแฟชัน
และความพึงพอใจในกลยุทธทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค การศึกษาครังนี เป็ นการวิจยั
ข้อมูลเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research)โดยเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสํารวจ (Survey
Research) โดยมีวธิ ี การเก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม ซึ งมีวธิ ี การดําเนินการศึกษาวิจยั ดังนี
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
3. การสร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
4. การตรวจสอบเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากร ที ใช้ใ นการวิจ ัย ครั งนี ได้แ ก่ ผูบ้ ริ โ ภคสตรี ที เคยเลื อ กซื อเสื อผ้า แฟชัน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ งไม่ทราบจํานวนประชากรทีแน่นอน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัว อย่า งที ใช้ใ นการวิ จ ัย ได้แ ก่ ผู้บ ริ โ ภคสตรี ที เคยเลื อ กซื อเสื อผ้า แฟชัน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เนื องจากไม่ทราบจํานวนประชากรทีแน่นอน ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดขนาด
ตัวอย่างจากการใช้สูตรสําหรั บกรณี ทีไม่ทราบจํานวนประชากรที แน่ นอน และกําหนดค่าความ
เชื อมัน เท่ากับ 95% และค่าความคลาดเคลือนเท่ากับ 5% ดังสู ตรต่อไปนี (กัลยา วานิ ชย์บญั ชา,
2549: 27)
Z2
4e2

สู ตรทีใช้

n =

โดย

n = จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
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Z = ค่ามาตรฐานทีระดับความเชือมัน ทีผูว้ จิ ยั กําหนดไว้
คือ 95% โดยอาศัยค่าพืนที α/ ได้จากค่าระดับความ
เชือมัน (1-α) =1.96
e = ค่าความคลาดเคลือนของกลุ่มตัวอย่างในทีนีใช้ 0.05
__ 2 = 384.16 หรื อ 385 ตัวอย่าง
เมือแทนค่าสู ตรจะได้ n = (1.96)
(0.05)2
ในการศึกษาวิจยั ครังนีได้เท่ากับ 385 คน และเพือไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากการตอบ
แบบสอบถาม จึงได้ทาํ การสํารองแบบสอบถามไว้ 5% เท่ากับ 15 คน ดังนัน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
สําหรับการวิจยั ครังนีเท่ากับ 400 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การเลื อกกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดย
การแจกแบบสอบถามเฉพาะผูบ้ ริ โภคสตรี ทีเคยเลื อกซื อเสื อผ้า แฟชันศูนย์ก ารค้าเซ็ นทรั ลเวิล ด์
เนืองจาก เป็ นสถานทีทีรวมของร้านค้าทีจัดจําหน่ายตราสิ นค้าแฟชันหลากหลายประเภท
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครั งนี เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) เพือศึกษาถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชันและความพึงพอใจในกลยุทธ์
ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค เครื องมือทีใช้ในการศึกษาวิจยั เป็ นแบบสอบถามทีสร้างขึน
จากกรอบแนวความคิดเพือเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในการวิจยั โดย
แบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี
ส่ วนที 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้ต่อเดือน เป็ นแบบสอบถามทีมีลกั ษณะข้อคําถามแบบให้เลือกตอบ (Check list) จํานวน 4 ข้อ
ส่ วนที 2 พฤติกรรมการเลือกซือเสื อผ้าแฟชันของผู้บริโภค
เป็ นข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เหตุผล
ในการเลือกซื อ ช่วงเวลาในการเลือกซือ ปริ มาณในการเลือกซื อ ความถีในการเลือกซี อและบุคคลที
มีอิทธิ พลในการเลื อกซื อเสื อผ้าแฟชัน เป็ นแบบสอบถามทีมีลกั ษณะข้อคําถามแบบให้เลือกตอบ
(Check list) จํานวน 12 ข้อ
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ส่ วนที 3 การให้ ความสํ าคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน
เป็ นแบบสอบถามวัด ระดับ ความคิ ด เห็ น เกี ยวกับ การให้ ค วามสํ า คัญ กั บ ความ
เคลือนไหวแฟชันของผูบ้ ริ โภค 3 ด้าน ได้แก่ ทัศนคติทีมีต่อแฟชัน ทัศนคติการให้คุณค่าในตนเอง
และทัศนคติ ต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคม เป็ นแบบสอบถามทีมีลกั ษณะวัดระดับความคิดเห็น มาตรา
ส่ วนประมาณค่า (rating scale) ซึ งผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิด และทฤษฎีความเคลื อนไหวของแฟชันมา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างข้อคําถาม จํานวน 15 ข้อ
ส่ วนที 4 ความพึงพอใจในกลยุทธทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผู้บริโภค
เป็ นแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นเกียวกับความพึงพอใจในกลยุทธทางการตลาด
เสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค 4 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่ งเสริ มการตลาด และช่องทางการจัด
จําหน่าย เป็ นแบบสอบถามทีมีลกั ษณะวัดระดับความคิดเห็นมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale)
ซึ งผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิดเกี ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน มาประยุกต์ใช้ในการสร้ างข้อ
คําถามจํานวน 30 ข้อ
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ใช้มาตรวัดแบบลิเคริ ท์ (Liker Scale) ของแบบสอบถามในส่ วน
ที 3 และส่ วนที 4 โดยเป็ นข้อคําถามเชิงบวก ซึ งได้กาํ หนดเกณฑ์ในการให้คะแนนไว้ 5 ระดับ ดังนี
คะแนนคําถาม
คะแนน 5
คะแนน 4
คะแนน 3
คะแนน 2
คะแนน 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความคิดเห็น
มากทีสุ ด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีสุ ด

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําข้อมูลทังหมดทีได้จากแบบสอบถาม มาจัดหมวดหมู่ตามประเภทของการวัด
ตัวแปรและดําเนิ นการวิเคราะห์ใ นส่ วนของสถิ ติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สํา เร็ จรู ปวิเคราะห์
ข้อมูล โดยการพิจารณาแปลความหมายโดยคํานวณค่าเฉลี ยตามเกณฑ์การให้คะแนนด้วยการใช้
สู ตรคํานวณหาความกว้างอัตราภาคชัน ดังนี
คะแนนสู งสุ ด ̽ คะแนนตําสุ ด = 5 - 1 = 0.80
5
จํานวนชัน
โดยนําคะแนนทีได้ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลียการแปลความหมายของระดับความสนใจ
โดยยึดเกณฑ์ทีได้จากสู ตรคํานวณของระดับชัน = 0.80 ดังนี
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ค่ าเฉลีย
. – 5.00
. – 4.20
. – 3.40
.8 – 2.60
. – 1.80

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความสนใจ
มีความสนใจอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
มีความสนใจอยูใ่ นระดับมาก
มีความสนใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
มีความสนใจอยูใ่ นระดับน้อย
มีความสนใจอยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด

การสร้ างเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
1. ศึก ษาค้นคว้าจากหนังสื อเอกสารและงานวิจยั ทีเกี ยวข้องกับความความสัม พันธ์
ระหว่างการให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชันและความพึงพอใจในกลยุทธทางการตลาด
เสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาและสร้างแบบสอบถามทีใช้ในการวิจยั
2. นําผลของการศึกษาตามข้อ 1 มาพัฒนาและสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบ
ถามออกเป็ น 4 ตอน พิ จารณาเนื อหาให้ส อดคล้องกับกรอบแนวความคิ ด วัตถุ ประสงค์แ ละ
สมมติฐานในการศึกษาวิจยั
3. นํา แบบสอบถามที สร้ า งขึ นตามกรอบแนวความคิ ด เสนอต่ ออาจารย์ที ปรึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ เพือพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้องของการใช้ภาษา และครอบคลุมเนือหาของ
การวิจยั แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
4. ปรั บปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามคํา แนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษาแล้วเสนอต่อ
ผูเ้ ชียวชาญจํานวน 3 ท่าน เพือตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมเนือหาของการศึกษา
5. ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี ยวชาญ แล้วนําเสนออาจารย์
ทีปรึ กษาพิจารณาอีกครัง
การตรวจสอบเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
คุณภาพด้ านความเทียงตรงเชิงเนือหา(Content Validity)
โดยนําแบบสอบถามให้อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพือพิจารณาความสอดคล้องกัน
ระหว่างข้อคําถามกับเนื อหาของงานวิจยั คุณภาพของเครื องมือความถูกต้องตรงตามเนือหาทีต้อง
การความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การวิจยั  และการใช้เครื องมือวิจยั สามารถวัดได้ครอบคลุม
เนื อหาทังหมด จากนัน นําแบบสอบถามให้ผเู้ ชียวชาญพิจารณาความสอดคล้องความครอบคลุม
ของข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั  นิยามคําศัพท์ ความเหมาะสมทางด้านภาษาของข้อ
คําถาม แล้วนํามาหาค่าโดยใช้เทคนิคIOC (Index of Item – Objective Congruence)ซึ งใช้สูตรการ
คํานวณ ดังนี
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC = ∑R
N
IOC = ผลรวมของคะแนนผูเ้ ชียวชาญ
จํานวนผูเ้ ชียวชาญทังหมด
เมือ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเนือหา
∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดของผูเ้ ชียวชาญทังหมด
N แทน จํานวนผูเ้ ชียวชาญทังหมด
โดยทีผูเ้ ชียวชาญจะประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับคือ
+1 = สอดคล้อง
0 = ไม่แน่ใจ
-1 = ไม่สอดคล้อง
ค่า IOC มีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 ข้อคําถามทีดีจะต้องมีค่า IOC ใกล้เคียงกับ 1 โดยกําหนด
เกณฑ์ค่าดัชนี ความสอดคล้องตังแต่ 0.50 ขึนไปถื อว่าสอดคล้องในเกณฑ์ทียอมรั บได้ (ทรงศักดิ
ภู่สีอ่อน, 2551: 50) จากการทดสอบค่า IOC จากแบบสอบถามความสัมพันธ์ ระหว่างการให้
ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชันและความพึงพอใจในกลยุทธทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของ
ผูบ้ ริ โภค โดยได้ค่า IOC เท่ากับ 0.66
ความเทียงตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct Validity)
เครื องมื อ ที มี ค วามเที ยงตรงเชิ ง โครงสร้ า งนันสามารถวัด ได้ก ับ โครงสร้ า งหรื อ
คุ ณ ลัก ษณะตามทฤษฎี ข องสิ งนันๆ นันคื อ ต้อ งสร้ า งข้อ คํา ถามให้มี พ ฤติ ก รรมต่ า งๆตรงตาม
พฤติ ก รรมที เป็ นเป้ าหมายของสิ งที ต้ อ งการวัด เป็ นการทดสอบองค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน
(Confirmatory Factor Analysis : CFA) ด้วยการนําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั ผูบ้ ริ โภคจํานวน
30 คน ซึ งได้ค่าความเทียงตรงเชิ งโครงสร้างของเครื องมือวัดในส่ วนที 3 คือการให้ความสําคัญกับ
ความเคลือนไหวแฟชัน และส่ วนที 4 คือความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของ
คําถามในแต่ละด้านด้วยค่า Factor Loading ทีมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.788 - 0.961 ดังตารางที (ศิริชยั
กาญจนวาสี , 2544 :92)
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ตารางที แสดงค่านําหนักองค์ประกอบ และค่าสัมประสิ ทธิแอลฟา
ตัวแปร

ค่านําหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading)

ค่าความเชือมัน
(Cronbachs Alpha)

0.788 - 0.870

0.8269

0.789 - 0.961

0.8580

0.865 - 0.885

0.8839

0.839 - 0.862

0.8823

0.890 - 0.900

0.8589

0.816 - 0.885

0.8730

0.828 - 0.864

0.9221

การให้ ความสํ าคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน
ทัศนคติเกียวกับแฟชัน
ทัศนคติการให้คุณค่าในตนเอง
ทัศนคติต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคม
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ ทางการตลาดเสื อผ้า
แฟชัน
ผลิตภัณฑ์
ราคา
การส่ งเสริ มการตลาด
ช่องทางการจัดจําหน่าย

วิเคราะห์ หาความเชือมันของเครืองมือ (Reliability)
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดให้มีการทดสอบความเชือมัน โดยนําแบบสอบถามทีได้ปรับปรุ งแก้ไข
ไปทดสอบความเชือมัน (Pre - Test) กับกลุ่มตัวอย่างทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง จํานวน 30 ชุด แล้วนํา
ไปวิเคราะห์หาค่าความเชือมันของแบบสอบถาม โดยกําหนดความเชื อมันที 95% (α = 0.05) ระดับ
ความถูกต้อง (Validity) และกําหนดระดับนัยสําคัญที 0.5 หรื อความเชือมันทางสถิติที 95%โดยค่า
สัมประสิ ทธิ แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) (บุญชม ศรี สะอาด, 2545: 99)โดย
ผลการทดสอบค่าความเชือมันของคําถามแต่ละด้านพบค่า Cronbach Alphas มีค่า 0.8269 ซึ งค่าความ
เชือมันควรอยูท่ ีระดับ 0.71 - 1.00 แบบสอบถามจึงสามารถนําไปใช้ได้และมีความเชือมันสู ง โดยใช้
เกณฑ์การแปลผลความเชือมัน ดังนี
0.00 - 0.20
0.21 - 0.40
0.41 - 0.70
0.71 - 1.00

ความเชือมันตํามาก / ไม่มีเลย
ความเชือมันตํา
ความเชือมันปานกลาง
ความเชือมันสู ง
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาความความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสําคัญกับความเคลื อนไหวแฟชัน
และความพึงพอใจในกลยุทธทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบ
รวมข้อมูล ดังนี
. เก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ ซึ งข้อมูลทีได้จากแหล่งความรู้ต่างๆ การทบทวน
วรรณกรรมเกียวกับแนวคิดทฤษฎี นิยามคําศัพท์ และงานวิจยั ทีเกียวข้อง ตลอดจนพิจารณาแบบ
สอบถามของงานวิจยั ที เกี ยวข้อง แล้วนํามาสร้ างแบบสอบถามให้ส อดคล้องและครอบคลุ ม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั
2. ปรับปรุ งแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี ยวชาญ และนําเสนอต่ออาจารย์ที
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ตรวจสอบอีกครัง เพือปรับปรุ งแก้ไขครังสุ ดท้ายก่อนนําไปทดลอง (Try out)
โดยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์นนไปทดลองใช้
ั
กบั ผูบ้ ริ โภคทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสอบถามทีได้รับ
5. นําข้อมูลทังหมดไปทําการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดแนวทางการนําเสนอและวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือใช้
เป็ นภาพรวมในการตอบคําถามของการวิจยั  โดยนําแบบสอบถามที ได้เก็บรวบรวมมาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ และนําไปลงรหัสข้อมูลเพือวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปและ
นําเสนอด้วยตารางประกอบการบรรยายผูว้ จิ ยั จึงได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี
สถิติทใช้
ี ตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ
. การหาคุ ณภาพด้านความเทียงตรงเชิ งเนื อหา (Content Validity) โดยนําแบบ
สอบถามให้อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ ชียวชาญเพือพิจารณาความสอดคล้องกันระหว่าง
ข้อคําถามกับเนือหาของงานวิจยั  คุณภาพของเครื องมือ ความถูกต้องตรงตามเนื อหาทีต้องการ
ความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การวิจยั และการใช้เครื องมือวิจยั สามารถวัดได้ครอบคลุมเนือหา
ทังหมดแล้วนํามาหาค่าโดยใช้เทคนิคIOC (Index of Item – Objective Congruence)
. การหาค่าความเทียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) แบบสอบถามทีมีความ
เทียงตรงเชิ งโครงสร้างนัน สามารถสร้างข้อคําถามให้ตรงตามพฤติกรรมต่างๆทีเป็ นเป้ าหมายของ
สิ งทีต้องการวัด ซึงเป็ นการทดสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)

57
3. การหาค่าความเชือมัน (Reliability) แบบสอบถามทังแบบวัดทังฉบับและแบบราย
ด้าน โดยการห่ าค่าความสอดคล้องภายใน ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟา (α - Coefficient)
ของครอนบาช (Cronbach)
สถิติทใช้
ี วเิ คราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดื อน เพือใช้อธิ บายลักษณะข้อมูลส่ วนบุคคล โดยใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจง
ความถี (Frequency)
2. การวิเคราะห์เกียวกับพฤติกรรมการเลือกซือเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภคเพือใช้อธิ บาย
พฤติกรรมด้านต่างๆโดยใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถี (Frequency)
3. การวิเคราะห์ระดับความสนใจของการให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน ใน
ด้านทัศนคติเกี ยวกับแฟชัน ทัศนคติการให้คุณค่าในตนเอง และทัศนคติต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคม
โดยใช้สถิติเชิ งบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
4. การวิเคราะห์ ระดับความสนใจของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้า
แฟชันของผูบ้ ริ โภค ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านช่ องทางการจัด
จําหน่ายโดยใช้สถิ ติเชิ งบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิตทิ ใช้
ี เพือการทดสอบสมมติฐาน
1. การวิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ และความพึงพอใจใน
กลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว F-test (one-way ANOVA) และสถิติการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบค่าเฉลียเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธี
LSD (Least Significant Difference)
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสําคัญกับความเคลื อนไหวแฟชัน
และความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เรื องความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความ
สํา คัญกับ ความเคลื อนไหวแฟชันและความพึ งพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของ
ผูบ้ ริ โภค กลุ่ ม ตัวอย่า งที ใช้ใ นการวิจยั ครั งนี ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคสตรี ที เคยเลื อกซื อเสื อผ้า แฟชันที
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ แบบสอบถาม โดยผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงไว้เป็ นลําดับ ดังนี
ตอนที 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ตอนที 2 พฤติกรรมการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค
ตอนที 3 การให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน
ตอนที 4 ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน
ตอนที 5 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที 1 ผูบ้ ริ โภคทีมีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชันต่างกัน
สมมติฐานที 2 การให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน มีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค
สั ญลักษณ์ ทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั ได้กาํ หนด
สัญลักษณ์ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือให้เกิดความเข้าใจและความเห็นตรงกัน ดังนี
n
แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่างทีศึกษา
x
แทน ค่าเฉลียของกลุ่มตัวอย่าง (Mean)
S.D.
แทน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
F
แทน ค่าสถิติ F-test
r
แทน ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์
p-value แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Signifieance)
*
แทน มีระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
58
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**

แทน มีระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01

ตอนที 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
การวิเคราะห์ ลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม จากผูบ้ ริ โภคสตรี
ทีเคยเลื อกซื อเสื อผ้าแฟชัน ศูนย์การค้าเซ็ นทรัลเวิลด์ จาํ นวน 00 คน จําแนกตามอายุ ระดับการ
ศึกษา อาชี พและรายได้ต่อเดื อน โดยใช้สถิ ติค่าร้ อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี
(Frequency) แสดงในตาราง ดังนี
ตารางที 2 แสดงจํานวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ จําแนกตามลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างในภาพรวม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
จํานวน
ร้อยละ
. อายุ
20-25 ปี
96
24.0
26-30 ปี
152
38.0
128
32.0
31-35 ปี
36 ปี ขึนไป
24
6.0
รวม
400
100.00
2. ระดับการศึกษา
ตํากว่าปริ ญญาตรี
296
74.0
ปริ ญญาตรี
92
23.0
ปริ ญญาโท
สู งกว่าปริ ญญาโท
12
3.0
รวม
400
100.00
3. อาชีพ
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
36
9.0
232
58.0
พนักงานบริ ษทั เอกชน
108
27.0
ประกอบธุรกิจส่ วนตัว
อืนๆ
24
6.0
รวม
400
100.00
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ตารางที 2 แสดงจํานวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ จําแนกตามลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างในภาพรวม(ต่อ)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
จํานวน
ร้อยละ
. รายได้ ต่อเดือน
ตํากว่า 15,000 บาท
44
11.0
120
30.0
15,001 – 2 , บาท
72
18.0
20,001 – 25, บาท
สู งกว่า 25, บาทขึนไป
164
41.0
รวม
400
100.00
จากตารางที 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี จํานวน 152
คน คิดเป็ นร้อยละ 38.0 รองลงมามีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี จํานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.0 อายุ
ระหว่าง 20 – 25 ปี จํานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 240 และอายุ 36 ปี ขึนไปจํานวน 24 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 6.0 ตามลําดับ
ด้านระดับการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี จํานวน 296
คน คิดเป็ นร้อยละ 74.0 รองลงมามีการศึกษาระดับปริ ญญาโท จํานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.0
และการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาโท จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.0 ตามลําดับ
ด้านอาชีพ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 232 คน คิดเป็ นร้อยละ
58.0 รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจส่ วนตัว จํานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.0 ข้าราชการ/ พนักงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ จํา นวน 36 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 9.0 และอื นๆ จํา นวน 24 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 6.0
ตามลําดับ
ด้า นรายได้ต่ อ เดื อ น พบว่า ส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ต่ อ เดื อ นสู ง กว่า 25,001 บาทขึ นไป
จํานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.0 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 15,001 – , บาท จํานวน 120
คน คิดเป็ นร้อยละ 30.0 มีรายได้ต่อเดือน 2 , –25, บาท จํานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.0
และมีรายได้ตากว่
ํ า 15, บาท จํานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.0 ตามลําดับ
ตอนที 2 พฤติกรรมการเลือกซือเสื อผ้าแฟชันของผู้บริโภค
การวิเคราะห์ พฤติ กรรมการเลื อกซื อเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค ศูนย์การค้าเซ็ นทรั ล
เวิลด์จาํ นวน 400 คนโดยใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี (Frequency) แสดง
ในตาราง ดังนี
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ตารางที 3 แสดงจํานวนและร้อยละ พฤติกรรมการเลือกซือเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค จําแนกตาม
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม
พฤติกรรมการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค
จํานวน
ร้อยละ
1. เหตุผลในการเลือกซือ
เป็ นแฟชันมาใหม่ทีกําลังได้รับความนิยมตามฤดูกาล
104
26.0
272
68.0
เป็ นแฟชันทีส่ งเสริ มบุคคลิกภาพของตนเองให้ดูดีขึน
12
3.0
เป็ นแฟชันทีนักแสดงทีมีชือเสี ยงนิยมสวมใส่
เป็ นแฟชันทีออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ชือดัง
12
3.0
รวม
400
100.00
2. ปริมาณในการเลือกซือ
1 ชินต่อครัง
68
17.0
200
50.0
2 ชินต่อครัง
48
12.0
3 ชินต่อครัง
มากกว่า 3 ชิน
84
21.0
รวม
400
100.00
3. ความถีในการเลือกซือ
1-2 ครังต่อสัปดาห์
320
80.0
56
14.0
3-4 ครังต่อสัปดาห์
24
6.0
5-6 ครังต่อสัปดาห์
มากกว่า 6 ครัง
รวม
400
100.00
4. ช่ วงเวลาในการเลือกซือ
วันจันทร์ -ศุกร์
56
14.0
84
21.0
วันหยุดเสาร์ -อาทิตย์
20
5.0
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ไม่มีวนั กําหนดแน่นอน
240
60.0
รวม
400
100.00
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ตารางที 3 แสดงจํานวนและร้อยละ พฤติกรรมการเลือกซือเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค จําแนกตาม 
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม (ต่อ)
พฤติกรรมการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค
จํานวน
ร้อยละ
5. ระยะเวลาในการเลือกซือ
น้อยกว่า 1 ชัวโมง
108
27.0
148
37.0
1-2 ชัวโมง
108
27.0
2-3 ชัวโมง
มากกว่า 3 ชัวโมง
36
9.0
รวม
400
100.00
6. ค่ าใช้ จ่ายในการเลือกซือ
ตํากว่า 1,000 บาท
116
29.0
180
45.0
1,001-2,000 บาท
80
20.0
2,001-4,000 บาท
มากกว่า 4,001 บาท
24
6.0
รวม
400
100.00
7. บุคคลทีมีอทิ ธิพลในการเลือกซือ
ตัวเอง
272
68.0
4
1.0
ครอบครัว
28
7.0
เพือนสนิท
28
7.0
คนรัก
4
1.0
พนักงานขาย
การสวมใส่ ของดารา / นางแบบ
64
16.0
รวม
400
100.00
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ตารางที 3 แสดงจํานวนและร้อยละพฤติกรรมการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค จําแนกตาม
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม (ต่อ)
พฤติกรรมการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค
จํานวน
ร้อยละ
8. สื อทีรับข้ อมูลข่ าวสาร
อินสตาแกม/ เฟสบุค
280
70.0
40
10.0
แอพลิเคชัน/ เวบไซด์
72
18.0
นิตยสารแฟชัน
4
1.0
งานแสดงแฟชันโชว์
อืนๆ
4
1.0
รวม
400
100.00
9. ประเภทของเสื อผ้าแฟชันทีเลือกซือ
เสื อยืด
100
25.0
เสื อเชิต
56
14.0
12
3.0
เสื อคลุม
8
2.0
เสื อแจ็กเก็ต
16
4.0
จัมสู ท
140
35.0
ชุดเดรส
28
7.0
กระโปรงสัน/ ยาว
กางเกงขาสัน/ ยาว
40
10.0
รวม
400
100.00
10. เฉดสี และโทนสี ของเสื อผ้ าแฟชันทีเลือกซือ
โทนสี ขาว-ดํา
212
53.0
64
16.0
โทนสี ร้อนสดใส
32
8.0
โทนสี อ่อนธรรมชาติ
84
21.0
โทนสี หวานพาสเทล
อืนๆ
8
2.0
รวม
400
100.00
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ตารางที 3 แสดงจํานวนและร้อยละพฤติกรรมการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค จําแนกตาม
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม (ต่อ)
พฤติกรรมการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค
จํานวน
ร้อยละ
11. โอกาสในการสวมใส่ เสื อผ้าแฟชัน
เพือสวมใส่ ตามเทรนด์แฟชันใหม่
104
26.0
เพือสวมใส่ ไปทํางาน
160
40.0
เพือสวมใส่ ในงานสังคม
60
15.0
เพือสวมใส่ ในเทศกาลพิเศษ
72
18.0
อืนๆ
4
1.0
รวม
400
100.00
12. ยีห้ อของเสื อผ้าแฟชันทีเลือกซือ*
ชาแนล (CHANEL)
4.0
ปราดา (PRADA)
6.0
ดีเคเอ็นวาย (DKNY)
5.0
ดีแอนด์จี (D&G)
4.0
ท็อปช็อป (TOPSHOP)
37.0
ซาร่ า (ZARA)
47.0
เอ็มเอ็นจี (MNG)
26.0
ยูนิโคล่ (UNIQLO)
45.0
เอชแอนด์เอ็ม (H&M)
58.0
เฟอร์ เอเวอร์ (FOREVER21)
112
28.0
อิชชู่ (ISSUE)
11.0
ฟายนาว (FLYNOW)
20.0
เกรย์ฮาวน์ (GREYHOUND)
23.0
โคลเซ็ท (KLOSET)
11.0
อืนๆ
5
13.0
หมายเหตุ : * ตอบได้มากกว่า คําตอบ
จากตารางที 3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีเหตุ ผลในการเลื อกซื อเสื อผ้า
แฟชันเพราะเป็ นแฟชันทีส่ งเสริ มบุคคลิกภาพของตนเองให้ดูดีขึน จํานวน 272 คน คิดเป็ นร้อยละ
. รองลงมา เป็ นแฟชันมาใหม่ทีกําลังได้รับความนิยมตามฤดูกาล จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
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. เป็ นแฟชันทีนักแสดงทีมีชือเสี ยงนิยมสวมใส่ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 3.0 และเป็ นแฟชัน
ทีออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ชือดัง จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.0 ตามลําดับ
ปริ มาณในการเลือกซือ พบว่า ส่ วนใหญ่มีปริ มาณในการเลือกซื อ 2 ชิ นต่อครัง จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ 50.0 รองลงมามีปริ มาณในการเลือกซื อ มากกว่า 3 ชิ น จํานวน 84 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 21.0 ปริ มาณในการเลือกซื อ 1 ชิ นต่อครัง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 17.0 และ
ปริ มาณในการเลือกซื อ 3 ชินต่อครัง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 12.0 ตามลําดับ
ความถี ในการเลื อกซื อ พบว่า ส่ วนใหญ่มีความถี ในการเลื อกซื อ 1-2 ครังต่อสัปดาห์
จํานวน 320 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.0 รองลงมามีความถีในการเลือกซื อ 3-4 ครังต่อสัปดาห์ จํานวน
56 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.0 และความถีในการเลือกซื อ 5-6 ครังต่อสัปดาห์ จํานวน 24 คน คิดเป็ น
ร้อยละ . ตามลําดับ
ช่ วงเวลาในการเลื อกซื อ พบว่า ส่ วนใหญ่มีช่วงเวลาในการเลื อกซื อไม่มีวนั กําหนด
แน่นอน จํานวน 240 คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมา วันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ 21.0 วันจันทร์ -ศุกร์ จํานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.0 และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จํานวน 20
คน คิดเป็ นร้อยละ 5.0 ตามลําดับ
ระยะเวลาในการเลื อกซื อ พบว่า ส่ วนใหญ่มีระยะเวลาในการเลื อกซื อ 1-2 ชัวโมง
จํานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.0 รองลงมามีระยะเวลาในการเลือกซือ น้อยกว่า 1 ชัวโมง จํานวน
108 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.0 ระยะเวลาในการเลือกซื อ 2-3 ชัวโมง จํานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ
27.0 และระยะเวลาในการเลือกซือมากกว่า 3 ชัวโมง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกซื อ พบว่า ส่ วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการเลือกซื อ 1,001-2,000 บาท
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 45.0 รองลงมามีค่าใช้จ่ายในการเลือกซื อตํากว่า 1,000 บาท จํานวน
116 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.0 ค่าใช้จ่ายในการเลือกซื อ 2,001-4,000 บาท จํานวน 80 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 20.0 และค่ า ใช้จ่า ยในการเลื อกซื อมากกว่า 4,00 บาท จํานวน 24 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 6.0
ตามลําดับ
บุคคลทีมีอิทธิ พลในการเลือกซื อ พบว่า ส่ วนใหญ่มีบุคคลทีมีอิทธิ พลในการเลือกซื อ
คือ ตัวเอง จํานวน 272 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.0 รองลงมา การสวมใส่ ของดารา/นางแบบ จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.0 เพือนสนิทและคนรัก จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.0 เท่ากัน ครอบครัว
และพนักงานขาย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0 ตามลําดับ
สื อทีรับข้อมูลข่าวสาร พบว่า ส่ วนใหญ่สือทีรับข้อมูลข่าวสารเป็ นอินสตาแกม/ เฟสบุค
จํานวน 280 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.0 รองลงมา นิ ตยสารแฟชัน จํานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.0
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แอพลิเคชัน/ เวบไซด์ จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.0 งานแสดงแฟชันโชว์และอืนๆ จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0 เท่ากัน ตามลําดับ
ประเภทของเสื อผ้าแฟชันทีนิยมเลือกซือ พบว่า ส่ วนใหญ่มีประเภทของเสื อผ้าแฟชันที
เลือกซื อเป็ นชุดเดรส จํานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.0 รองลงมา เสื อยืด จํานวน 100 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 25.0 เสื อเชิ ต จํานวน 56 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.0 กางเกงขาสัน/ ยาว จํานวน 40 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 10.0 กระโปรงสัน/ ยาว จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.0 จัมสู ท จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 4.0 และเสื อแจ็กเก็ต จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.0 ตามลําดับ
เฉดสี และโทนสี ของเสื อผ้าแฟชันที เลือกซื อ พบว่า ส่ วนใหญ่มีเฉดสี และโทนสี ของ
เสื อผ้าแฟชันทีเลื อกซื อเป็ นโทนสี ขาว-ดํา จํานวน 212 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.0 รองลงมา โทนสี
หวานพาสเทล จํานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.0 โทนสี ร้อนสดใส จํานวน 64 คน คิดเป็ นร้ อยละ
16.0 โทนสี อ่อนธรรมชาติ จํานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.0 และอืนๆ จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ
2.0 ตามลําดับ
โอกาสในการสวมใส่ เสื อผ้าแฟชัน พบว่า ส่ วนใหญ่มีโอกาสในการสวมใส่ เสื อผ้า
แฟชันเพือสวมใส่ ในการทํางาน จํานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.0 รองลงมา เพือสวมใส่ ตามเท
รนด์แฟชันใหม่ จํานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.0 เพือสวมใส่ ในเทศกาลพิเศษ จํานวน 72 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 18.0 เพือสวมใส่ ในงานสังคม จํานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.0 และอืนๆ จํานวน 4
คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0 ตามลําดับ
ยีห้อของเสื อผ้าแฟชันทีเลือกซื อ พบว่า ส่ วนใหญ่เสื อผ้าแฟชันทีเลือกซื อเป็ นยีห้อเอช
แอนด์เอ็ม จํานวน 232 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.0 รองลงมา ซาร่ า จํานวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.0
ยูนิโคล่ จํานวน 180 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.0 ท็อปช็อป จํานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.0 เฟอร์
เอเวอร์ จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.0 เอ็มเอ็นจี จํานวน 104 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.0 เกรย์
ฮาวน์จาํ นวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.0 ฟายนาว จํานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.0 อืนๆ จํานวน
52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.0 อิชชู่ และโคลเซ็ท จํานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.0 เท่ากัน ปราดา
จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.0 ชาแนลและดีแอนด์จี จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.0 เท่ากัน
ตามลําดับ
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ตอนที 3 การให้ ความสํ าคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน
การวิเคราะห์ระดับ การให้ความสําคัญกับความเคลื อนไหวแฟชันทัง 3 ด้านได้แก่
ทัศนคติ ทีมี ต่อแฟชัน ทัศนคติ การให้คุณค่าในตนเอง และทัศนคติต่อกลุ่ มอ้างอิงทางสังคม จาก
ข้อมูลของผูบ้ ริ โภคสตรี ทีเคยเลื อกซื อเสื อผ้าแฟชัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จํานวน คน โดย
ใช้สถิติค่าเฉลียและค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐานแสดงในตาราง ดังนี
ตารางที ค่าเบียงเบนมาตรฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็นเกียวกับการให้
ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน ในภาพรวม
การให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน
S.D.
ระดับความสนใจ
x
ทัศนคติทีมีต่อแฟชัน
มาก
3.69
0.68
ทัศนคติการให้คุณค่าในตนเอง
มาก
3.90
0.65
ทัศนคติต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคม
มาก
3.64
0.65
รวมเฉลีย
3.74
0.59
มาก
จากตารางที ความคิดเห็นเกียวกับการให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชันใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ ( x = 3.74, S.D.= 0.59) และเมือพิจารณาเป็ นรายด้าน
แล้วพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.64 - X = 3.90) โดยเรี ยงลําดับ ดังนี
ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสู งทีสุ ด คือ ทัศนคติการให้คุณค่าในตนเอง ( x = 3.90, S.D.=
0.65) รองลงมา คือ ทัศนคติทีมีต่อแฟชัน ( x = 3.69, S.D.= 0.65) และทัศนคติต่อกลุ่มอ้างอิงทาง
สังคม ( x = 3.64, S.D.= 0.65) ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังตารางที 4-6
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ตารางที 5 ค่าเบียงเบนมาตรฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็นเกียวกับการให้
ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน ด้านทัศนคติทีมีต่อแฟชัน
การให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน
ระดับ
x
S.D.
ด้านทัศนคติทีมีต่อแฟชัน
ความสนใจ
1. ท่านสนใจความเคลือนไหวของแฟชันใหม่ๆ กระแสของ
3.72 0.87
มาก
ความทันสมัยทีเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
มาก
2. ท่านสนใจความเคลือนไหวของแฟชันใหม่ๆ ทีกําลังได้ รับ 3.81 0.91
ความนิยมในสังคม
มาก
3.68 0.86
3. ท่านสนใจแฟชันสากลรู ปแบบใหม่ ทีเกิดจากการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมตะวันตก
มาก
. ท่านสนใจแสวงหาข้อมูลเสื อผ้าแฟชันคอลเลคชันมาใหม่
3.77 0.97
อยูเ่ สมอ
มาก
5. ท่านสนใจเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันแบบใหม่ล่าสุ ด และได้
3.49 0.83
สวมใส่ เป็ นคนแรก
รวมเฉลีย
3.69 0.68
มาก
จากตารางที 5 ความคิดเห็นเกียวกับการให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชันใน
ด้านทัศนคติทีมีต่อแฟชัน ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.69, S.D. = 0.68) และเมือพิจารณาเป็ น
รายข้อแล้ว พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ มาก ( x = 3.49 - x = 3.81) โดยเรี ยงลําดับ ดังนี
ความคิดเห็ นทีมีค่าเฉลียสู งทีสุ ด คือ ท่านสนใจความเคลื อนไหวของแฟชันใหม่ๆ ที
กําลังได้รับความนิยมในสังคม ( x = 3.84, S.D. = 0.91) รองลงมา คือ ท่านสนใจแสวงหาข้อมูล
เสื อผ้าแฟชันคอลเลคชันมาใหม่อยูเ่ สมอ ( x = 3.77, S.D. = 0.97) ท่านสนใจความเคลือนไหวของ
แฟชันใหม่ๆกระแสของความทันสมัยทีเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ( x = 3.72, S.D. = 0.87) ท่าน
สนใจแฟชันสากลรู ปแบบใหม่ ทีเกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมตะวันตก ( x = 3.68, S.D. =
0.86) และความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียตําทีสุ ด ท่านสนใจเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันแบบใหม่ล่าสุ ด และเป็ น
คนแรกทีได้สวมใส่ ( x = 3.49, S.D. = 0.83) ตามลําดับ
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ตารางที 6 ค่าเบียงเบนมาตรฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็นเกียวกับการให้
ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน ด้านทัศนคติการให้คุณค่าในตนเอง
การให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน
ระดับ
x
S.D.
ด้านทัศนคติการให้คุณค่าในตนเอง
ความสนใจ
6. ท่านสนใจแต่งตัวตามแฟชัน เพือให้เข้ากับสังคมและกลุ่ม
3.49 0.82
มาก
เพือนได้ดี
3.58 0.84
มาก
7. ท่านสนใจแต่งตัวตามแฟชัน เพือให้ดูโดดเด่นในสังคม
สร้างความแตกต่างและง่ายต่อการจดจํา
มาก
4.20 0.87
8. ท่านสนใจแต่งตัวตามแฟชัน เพือแสดงถึงเอกลักษณ์ และ
สไตล์ในตนเอง
มาก
9. ท่านสนใจแต่งตัวตามแฟชัน เพือสร้างภาพลักษณ์ของ
4.19 0.86
ตนเองให้ดูดีขึน
มาก
10. ท่านสนใจแต่งตัวตามแฟชัน เพือแสดงถึงรสนิยมทีดีใน
4.03 0.88
การแต่งตัว
รวมเฉลีย
3.90 0.65
มาก
จากตารางที 6 ความคิดเห็นเกียวกับการให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชันใน
ด้านทัศนคติการให้คุณค่าในตนเอง ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.90, S.D. = 0.65) และเมือ
พิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.49 - x = 4.20) โดย
เรี ยงลําดับ ดังนี
ความคิ ดเห็ นที มี ค่าเฉลี ยสู งที สุ ด คือ ท่านสนใจแต่ งตัวตามแฟชัน เพือแสดงถึ ง
เอกลักษณ์ และสไตล์ในตนเอง ( x = 4.20, S.D. = 0.87) รองลงมา คือ ท่านสนใจแต่งตัวตามแฟชัน
เพือสร้างภาพลักษณ์ของตนเองให้ดูดีขึน ( x = 4.19, S.D. = 0.86) ท่านสนใจแต่งตัวตามแฟชัน เพือ
แสดงถึงรสนิยมทีดีในการแต่งตัว ( x = 4.03, S.D. = 0.88) ท่านสนใจแต่งตัวตามแฟชัน เพือให้ดู
โดดเด่นในสังคม สร้างความแตกต่างและง่ายต่อการจดจํา ( x = 3.58, S.D. = 0.84) และความ
คิดเห็นทีมีค่า เฉลียตําทีสุ ด ท่านสนใจแต่งตัวตามแฟชัน เพือให้เข้ากับสังคมและกลุ่มเพือนได้ดี
( x = 3.49, S.D. = 0.82) ตามลําดับ
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ตารางที ค่าเบียงเบนมาตรฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็นเกียวกับการให้
ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน ด้านทัศนคติต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคม
การให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน
ระดับ
x
S.D.
ด้านทัศนคติต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคม
ความสนใจ
11. ท่านสนใจติดตามข่าวสารแฟชันใหม่ๆจากผูส้ ื อข่าวแฟชัน 3.78 0.87
มาก
ผ่านช่องทางต่างๆ
12. ท่านสนใจติดตามข่าวสารแฟชันใหม่ๆจากนิ ตยสารแฟชัน 3.67 0.85
มาก
ชันนํา
มาก
3.59 0.83
13. ท่านสนใจติดตามข่าวสารแฟชันใหม่ๆจากงานแสดง
แฟชันโชว์
มาก
14. ท่านสนใจติดตามข่าวสารแฟชันใหม่ๆ ของดีไซน์เนอร์ที
3.53 0.88
มีชือเสี ยง
มาก
15. ท่านสนใจติดตามข่าวสารแฟชันใหม่ๆจากการแต่งตัวของ 3.64 0.84
ดาราและนักแสดงต่างๆ
รวมเฉลีย
3.64 0.64
มาก
จากตารางที 7 ความคิดเห็นเกียวกับการให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชันใน
ด้านทัศนคติต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคม ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.64, S.D. = 0.64) และเมือ
พิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.53 - x = 3.78) โดย
เรี ยงลําดับ ดังนี
ความคิ ดเห็นที มี ค่าเฉลี ยสู งทีสุ ด คือ ท่านสนใจติ ดตามข่าวสารแฟชันใหม่ๆจาก
ผูส้ ื อข่าวแฟชันผ่านช่องทางต่างๆ ( x = 3.78, S.D. = 0.87) รองลงมา คือ ท่านสนใจติดตามข่าวสาร
แฟชันใหม่ๆจากนิ ตยสารแฟชันชันนํา ( x = 3.67, S.D. = 0.85) ท่านสนใจติดตามข่าวสารแฟชัน
ใหม่ๆจากการแต่งตัวของดาราและนักแสดงต่างๆ ( x = 3.64, S.D. = 0.84) ท่านสนใจติดตาม
ข่าวสารแฟชันใหม่ๆจากงานแสดงแฟชันโชว์ ( x = 3.59, S.D. = 0.83) และ ความคิดเห็นทีมี
ค่าเฉลียตําทีสุ ด ท่านสนใจติดตามข่าวสารแฟชันใหม่ๆ ของดีไซน์เนอร์ ทีมีชือเสี ยง ( x = 3.53,
S.D. = 0.88) ตามลําดับ
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ตอนที 4 ความพึงพอใจในกลยุทธ์ ทางการตลาดของเสื อผ้ าแฟชันของผู้บริโภค
การวิเ คราะห์ ร ะดับ ความพึง พอใจในกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดของเสื อผ้า แฟชันของ
ผูบ้ ริ โภค 4ด้าน ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา การส่ งเสริ มการตลาด และช่ องทางการจัดจําหน่ าย จาก
ข้อมูลของผูบ้ ริ โภคสตรี ทีเคยเลือกซือเสื อผ้าแฟชันศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จํานวน 400 คนโดยใช้
สถิติค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ซึงแสดงในตาราง ดังนี
ตารางที 8 ค่าเบียงเบนมาตรฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามความความพึงพอใจในกลยุทธ์
ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค ในภาพรวม
ระดับ
x
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน
S.D.
ความคิดเห็น
ผลิตภัณฑ์
มาก
3.91
0.63
ราคา
มาก
3.64
0.68
การส่ งเสริ มการตลาด
มาก
3.73
0.61
ช่องทางการจัดจําหน่าย
มาก
3.80
0.66
รวมเฉลีย

3.77

0.53

มาก

จากตารางที 8 ความคิดเห็นเกียวกับความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้า
แฟชันของผูบ้ ริ โภค ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ ( x = 3.77, S.D. = 0.66) และเมือ
พิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.64 - x = 3.91) โดย
เรี ยงลําดับดังต่อไปนี
ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสู งทีสุ ด คือ ผลิตภัณฑ์ ( x = 3.91, S.D. = 0.63) รองลงมา คือ
ช่องทางการจัดจําหน่าย ( x = 3.80, S.D. = 0.66) การส่ งเสริ มการตลาด ( x = 3.73, S.D. = 0.61)
และราคา ( x = 3.64, S.D. = 0.68) ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังตารางที 8-
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ตารางที 9 ค่าเบียงเบนมาตรฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามความพึงพอใจในกลยุทธ์ทาง
การตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค ด้านผลิตภัณฑ์
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน
ระดับ
x
S.D.
ด้านผลิตภัณฑ์
ความคิดเห็น
. ท่านเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน ทีมีความหลากหลายของ
3.95
0.81
มาก
รู ปแบบให้เลือก
3.86
0.91
มาก
. ท่านเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน ทีมีความหลากหลายของ
สี สันและลวดลายให้เลือก
มาก
0.88
. ท่านเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน ทีมีขนาดตามความต้องการ 3.93
ให้เลือก
มาก
3.81
0.90
. ท่านเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน ทีมีความหลากหลายของ
เนือผ้าและวัสดุให้เลือก
มาก
3.93
0.89
5. ท่านเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน ทีมีรูปแบบใหม่ๆ ทันสมัย
ตามฤดูกาล
มาก
0.89
. ท่านเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน ทีมีสีสันและลวดลายแปลก 3.73
ใหม่ กําลังเป็ นทีนิยมตามฤดูกาล
มาก
3.78
0.82
. ท่านเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน ทีมีเนือผ้าและวัสดุแบบ
ใหม่ๆ กําลังเป็ นทีนิยมตามฤดูกาล
มาก
8. ท่านให้ความสําคัญกับเสื อผ้าแฟชัน ทีมีความเรี ยบร้อย 4.13
0.82
ในการตัดเย็บ
มาก
3.91
0.82
9. ท่านให้ความสําคัญกับเสื อผ้าแฟชัน ทีมีคุณภาพความ
คงทนของสี สันและลวดลาย
มาก
0.82
10.ท่านให้ความสําคัญกับเสื อผ้าแฟชัน ทีมีความทนทาน 4.03
ของเนื อผ้าและวัสดุ
รวมเฉลีย
3.91
0.63
มาก
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จากตารางที 9 ความคิดเห็นเกียวกับความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้า
แฟชันของผูบ้ ริ โภค ในด้านผลิตภัณฑ์ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.91, S.D. = 0.63) และเมือ
พิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.73 - x = 4.13) โดย
เรี ยงลําดับ ดังนี
ความคิดเห็ นทีมีค่าเฉลียสู งทีสุ ด คือ ท่านให้ความสําคัญกับเสื อผ้าแฟชัน ทีมีความ
เรี ยบร้อยในการตัดเย็บ ( x = 4.13, S.D. = 0.82) รองลงมา คือ ท่านให้ความสําคัญกับเสื อผ้าแฟชัน
ทีมีความทนทานของเนื อผ้าและวัสดุ ( x = 4.03, S.D. = 0.82) ท่านเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน ทีมีความ
หลากหลายของรู ปแบบให้เลือก ( x = 3.95, S.D. = 0.81) ท่านเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน ทีมีรูปแบบ
ใหม่ๆ ทันสมัยตามฤดูกาล ( x = 3.93, S.D. = 0.89) ท่านเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน ทีมีขนาดตามความ
ต้องการให้เลือก ( x = 3.89, S.D. = 0.88) ท่านให้ความสําคัญกับเสื อผ้าแฟชัน ทีมีคุณภาพความ
คงทนของสี สันและลวดลาย ( x = 3.91, S.D. = 0.82) ท่านเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน ทีมีความ
หลากหลายของสี สันและลวดลายให้เลือก ( x = 3.86, S.D. = 0.91) ท่านเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน ทีมี
ความหลากหลายของ เนือผ้าและวัสดุให้เลือก ( x = 3.81, S.D. = 0.90) ท่านเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน
ทีมีเนือผ้าและวัสดุแบบใหม่ๆ กําลังเป็ นทีนิยมตามฤดูกาล ( x = 3.78, S.D. = 0.82) และความคิด
เห็นทีมีค่าเฉลียตําทีสุ ด ท่านเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน ทีมีสีสันและลวดลายแปลกใหม่ กําลังเป็ นทีนิยม
ตามฤดูกาล ( x = 3.73, S.D. = 0.89) ตามลําดับ
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ตารางที 10 ค่าเบียงเบนมาตรฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามความพึงพอใจในกลยุทธ์ทาง
การตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค ด้านราคา
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน
ระดับ
x
S.D.
ด้านราคา
ความคิดเห็น
1 . ท่านสนใจเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน ทีมีระดับราคาให้เลือก 4.13
0.83
มาก
หลากหลาย
4.31
0.80
มากทีสุ ด
12. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน ทีมีราคาสมเหตุสมผล
เมือเทียบกับสถานทีอืน
4.35
0.75
มากทีสุ ด
13. ท่านสนใจเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน ทีมีราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพเสื อผ้า
. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน ทีมีราคาคุม้ ค่ากับสิ นค้า 4.40
0.79
มากทีสุ ด
ทีได้รับไป
รวมเฉลีย
3.64
0.68
มาก
จากตารางที 10 ความคิดเห็นเกียวกับความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้า
แฟชันของผูบ้ ริ โภค ในด้านด้านราคา ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.64, S.D. = 0.68) และเมือ
พิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากถึงมากทีสุ ด ( x = 4.13 - x =
4.40) โดยเรี ยงลําดับ ดังนี
ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสู งทีสุ ด คือ ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน ทีมีราคาคุม้ ค่ากับ
สิ นค้าทีได้รับไป ( x = 4.40, S.D. = 0.79) รองลงมา คือ ท่านสนใจเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน ทีมีราคา
เหมาะสมกับคุณภาพเสื อผ้า ( x = 4.35, S.D. = 0.75) ท่านสนใจเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน ทีมีราคา
สมเหตุสมผลเมือเทียบกับสถานทีอืน ( x = 4.31, S.D. = 0.80) และ ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียตําทีสุ ด
ท่านสนใจเลื อกซื อเสื อผ้าแฟชัน ทีมีระดับราคาให้เลือกหลากหลาย ( x = 4.13, S.D. = 0.83)
ตามลําดับ
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ตารางที 11 ค่าเบียงเบนมาตรฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามความพึงพอใจในกลยุทธ์ทาง
การตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน
ระดับ
x
S.D.
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ความคิดเห็น
5. ท่านสนใจเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน ทีมีการลดราคาตาม
4.19
0.82
มาก
โอกาสและเทศกาลพิเศษต่างๆ
3.76
0.97
มาก
16. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน ทีมีบริ การแลกเปลียน
รับคืนสิ นค้า
มาก
3.80
0.96
17. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน ทีมีบริ การชําระผ่าน
บัตรเครดิต
มาก
18. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน ทีมีส่วนลดสําหรับการ 3.67
0.87
ซื อครังต่อไป
มาก
19. ท่านสนใจเสื อผ้าแฟชัน ทีมีการโฆษณาผ่านสื อต่างๆ
3.63
0.91
มาก
20. ท่านสนใจเสื อผ้าแฟชัน ทีมีการประชา สัมพันธ์เผยแพร่ 3.70
0.87
อย่างต่อเนื อง
มาก
3.51
0.90
21. ท่านสนใจเสื อผ้าแฟชัน ทีมีบริ การแจ้งข่าวสารแฟชัน
ใหม่ๆทางอีเมลล์อยูเ่ สมอ
มาก
3.59
0.91
22. ท่านสนใจเสื อผ้าแฟชัน ทีมีการนํา เสนอแฟชันใหม่ๆ
จากงานแฟชันโชว์
รวมเฉลีย
4.19
0.82
มาก
จากตารางที 11 ความคิดเห็นเกียวกับความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้า
แฟชันของผูบ้ ริ โภค ในด้านการส่ งเสริ มการตลาด ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.19, S.D. =
0.82) และเมือพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.51 - x =
4.19)โดยเรี ยงลําดับ ดังนี
ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสู งทีสุ ด คือ ท่านสนใจเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน ทีมีการลดราคา
ตามโอกาสและเทศกาลพิเศษต่างๆ ( x = 4.19, S.D. = 0.82) รองลงมา คือ ท่านสนใจเลือกซื อ
เสื อผ้าแฟชัน ทีมีบริ การชําระผ่านบัตรเครดิต ( x = 3.80, S.D. = 0.96) ท่านสนใจเลือกซื อเสื อผ้า
แฟชัน ทีมีบริ การแลกเปลียนรับคืนสิ นค้า ( x = 3.76, S.D. = 0.97) ท่านสนใจเสื อผ้าแฟชัน ทีมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ อย่างต่อเนื อง ( x = 3.70, S.D. = 0.87) ท่านสนใจเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน ทีมี
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ส่ วนลดสําหรับการซื อครังต่อไป ( x = 3.67, S.D. = 0.87) ท่านสนใจเสื อผ้าแฟชัน ทีมีการโฆษณา
ผ่านสื อต่างๆ ( x = 3.63, S.D. = 0.91) ท่านสนใจเสื อผ้าแฟชัน ทีมีการนําเสนอแฟชันใหม่ๆ จาก
งานแฟชันโชว์ ( x = 3.59, S.D. = 0.91) และ ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียตําทีสุ ด ท่านสนใจเสื อผ้า
แฟชัน ทีมีบริ การแจ้งข่าวสารแฟชันใหม่ๆทางอีเมลล์อยูเ่ สมอ ( x = 3.51, S.D. = 0.90) ตามลําดับ
ตารางที 12 ค่าเบียงเบนมาตรฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามความพึงพอใจในกลยุทธ์ทาง
การตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน
ระดับ
x
S.D.
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ความคิดเห็น
23. ท่านสนใจเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน จากร้านทีมีการตก
3.86
0.84
มาก
แต่งหน้าร้านโดดเด่น ดูน่าสนใจ
3.86
0.81
มาก
24. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน จากร้านทีมีหน้าต่าง
แสดงสิ นค้า สวยงามดูน่าสนใจ
25. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน จากร้านทีมีหุ่นแสดง
มาก
3.85
0.88
แบบของเสื อผ้าแฟชัน ทันสมัยดูน่าสนใจ
มาก
0.79
26. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน จากร้านทีมีการจัดแยก 3.88
ประเภทเสื อผ้า เป็ นสัดส่ วนชัดเจน
มาก
3.78
0.86
27. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน จากร้านทีมีป้ายบอก
สัญลักษณ์สินค้าภายในร้านชัดเจน
มาก
3.82
0.95
28. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน จากร้านทีมีบริ การ
ห้องลองสิ นค้าเพียงพอ
มาก
29. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน จากร้านทีมีบริ การ
3.70
0.88
ชําระสิ นค้าเพียงพอ
มาก
3.64
0.81
30. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน จากร้านทีมีพนักงาน
ขายบริ การเพียงพอ
รวมเฉลีย
3.86
0.84
มาก
จากตารางที 12 ความคิดเห็นเกียวกับความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้า
แฟชันของผูบ้ ริ โภค ในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.86, S.D. =
0.84) และเมือพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.70 - x =
3.88) โดยเรี ยงลําดับ ดังนี
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ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสู งทีสุ ด คือ ท่านสนใจเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน จากร้านทีมีการ
จัด แยกประเภทเสื อผ้า เป็ นสัดส่ วนชัดเจน ( x = 3.88, S.D. = 0.79) รองลงมา คือ ท่านสนใจเลือก
ซื อเสื อผ้าแฟชัน จากร้านทีมีการตกแต่งหน้าร้านโดดเด่น ดูน่าสนใจ ( x = 3.86, S.D. = 0.84) ท่าน
สนใจเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน จากร้านทีมีหน้าต่างแสดงสิ นค้า สวยงามดูน่าสนใจ ( x = 3.86, S.D. =
0.81) ท่านสนใจเลื อกซื อเสื อผ้าแฟชัน จากร้ านทีมีหุ่นแสดงแบบของเสื อผ้าแฟชัน ทันสมัยดูน่า
สนใจ ( x = 3.85, S.D. = 0.88) ท่านสนใจเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน จากร้านทีมีบริ การห้องลองสิ นค้า
เพียงพอ ( x = 3.82, S.D. = 0.95) ท่านสนใจเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน จากร้านทีมีป้ายบอกสัญลักษณ์
สิ นค้าภายในร้านชัดเจน ( x = 3.78, S.D. = 0.86) ท่านสนใจเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน จากร้านทีมี
บริ การชําระสิ นค้าเพียงพอ ( x = 3.70, S.D. = 0.88) และ ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียตําทีสุ ด ท่าน
สนใจเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน จากร้านทีมีพนักงานขายบริ การเพียงพอ ( x = 3.64, S.D. = 0.81)
ตามลําดับ
ตอนที 5 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที 1 ผูบ้ ริ โภคทีมีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชันต่างกัน
1. ผูบ้ ริ โภคทีมีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน
ต่างกัน
2. ผูบ้ ริ โภคทีมีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของ
เสื อผ้าแฟชันต่างกัน
3. ผูบ้ ริ โภคทีมีอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน
ต่างกัน
4. ผูบ้ ริ โภคทีมี รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มี ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของ
เสื อผ้าแฟชันต่างกัน
สมมติฐานที 2 การให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชันมีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค
1. ทัศนคติ ทีมี ต่อแฟชัน มี ความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
เสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค
2. ทัศนคติ การให้คุณค่าในตนเอง มี ความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจในกลยุทธ์ทาง
การตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค
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3. ทัศนคติต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคม มีความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจในกลยุทธ์ทาง
การตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค
การทดสอบสมมติฐานที 1
ผูบ้ ริ โภคทีมี ล ัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และ
รายได้ต่อเดือน ต่างกันมีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชันต่างกัน
การวิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการ
ศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ต่อเดื อน กับความพึ ง พอใจในกลยุทธ์ ทางการตลาดเสื อผ้า แฟชันของ
ผูบ้ ริ โภค โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test (one-way ANOVA) โดย
นําเสนอผลการวิเคราะห์ดังนี
ตารางที 13 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน จําแนกตามอายุ
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
อายุ
S.D. F
p - Value
x
1. ผลิตภัณฑ์
20-25 ปี
3.82 0.71 0.931
0.426
26-30 ปี
3.93 0.61
31-35 ปี
3.95 0.58
36 ปี ขึนไป 3.85 0.70
รวม
3.91 0.63
2. ราคา
20-25 ปี
3.55 0.63 2.129
0.096
26-30 ปี
3.72 0.76
31-35 ปี
3.59 0.61
36 ปี ขึนไป 3.83 0.62
รวม
3. การส่ งเสริ มการตลาด

รวม

20-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36 ปี ขึนไป

3.64
3.67
3.75
3.79
3.54
3.73

0.68
0.63 1.571
0.69
0.53
0.42
0.61

0.196
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ตารางที 13 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน จําแนกตามอายุ (ต่อ)
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
อายุ
S.D. F
p - Value
x
4. ช่องทางการจัดจําหน่าย
20-25 ปี
3.85 0.63 1.061
0.366
26-30 ปี
3.75 0.74
3.84 0.58
31-35 ปี
36 ปี ขึนไป 3.65 0.63
รวม
3.80 0.66
รวมเฉลีย
20-25 ปี
3.72 0.56 . 57
.713
26-30 ปี
3.79 0.56
3.79 0.46
31-35 ปี
36 ปี ขึนไป 3.72 0.55
รวม
3.77 0.53
จากตารางที 13 พบว่า อายุต่างกันมีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้า
แฟชัน โดยรวม ไม่ต่างกัน ( F = 0.457, p > 0.05) และเมือพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า อายุ
ต่างกันมี ค วามพึงพอใจในกลยุท ธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชันทุ กด้า น ไม่ต่า งกัน คือ ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ( F = 0.931, p > 0.05) ด้านราคา ( F = 2.129, p > 0.05) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
( F = . , p > 0.05) และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ( F = 1.061, p > 0.05)

80
ตารางที

เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน จําแนกตามระดับการ
ศึกษา

ความพึงพอใจในกลยุทธ์การตลาด
1. ผลิตภัณฑ์

รวม
3. การส่ งเสริ มการตลาด

รวม
4. ช่องทางการจัดจําหน่าย

ตํากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ตํากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

3.10
3.89
4.05
3.91
2.83
3.59
3.91

0.52 12.811
0.63
0.56
0.63
0.33 18.132
0.65
0.70

ตํากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

3.64
3.46
3.74
3.72

0.68
0.62
0.59
0.68

3.73
2.96
3.81
3.88
3.80

0.61
0.59 10.890
0.62
0.71
0.66

3.09
3.76
3.89
3.77

0.49 13.150
0.50
0.56
0.53

ตํากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

รวม
รวมเฉลีย

F

x

รวม
2. ราคา

S.D.

ระดับการศึกษา

ตํากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

1.272

p - Value
0.000**

0.000**

0.281

0.000**

0.000**

รวม
หมายเหตุ : ** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
จากตารางที 14 พบว่า ระดับการศึกษา ต่างกันมีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสื อผ้าแฟชัน โดยรวม ต่างกัน ( F = 13.150, p < 0.05) และเมือพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า
ระดับการศึกษา ต่างกันมีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน ต่างกัน 3 ด้าน คือ
ด้านผลิตภัณฑ์ ( F = 12.811, p < 0.05) ด้านราคา ( F = 18.132, p < 0.05) และด้านช่องทางการจัด
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จําหน่าย ( F = 10.890, p < 0.05) และไม่แตกต่างกัน ด้าน คือ ด้านการส่ ง เสริ มการตลาด ( F =
1.272, p > 0.05)
ดังนันจึงทําการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที 14-17
ตารางที 5 เปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน จําแนก
ตามระดับการศึกษา ภาพรวมเป็ นรายคู่
ระดับการศึกษา

x

ตํากว่าปริ ญญาตรี

3.09

ตํากว่าปริ ญญาตรี

ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท

-0.67**
-0.80**
(0.00)
(0.00)
ปริ ญญาตรี
3.76
-0.12*
(0.04)
ปริ ญญาโท
3.89
หมายเหตุ : ** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 , * มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
จากตารางที 15 เมือทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสื อผ้าแฟชัน จําแนกตามระดับการศึกษา ภาพรวมเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาต่างๆ มี
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.01 และ 0.05 ได้แ ก่ กลุ่ ม ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาโท มี ค วามพึ ง พอใจในกลยุท ธ์ ท าง
การตลาดของเสื อผ้าแฟชัน ภาพรวมมากกว่า ระดับการศึกษาตํากว่าปริ ญญาตรี กบั ปริ ญญาตรี และ
กลุ่มระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน ภาพรวม
มากกว่า ระดับการศึกษาตํากว่าปริ ญญาตรี
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ตารางที 16 เปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน จําแนก
ตามระดับการศึกษา ด้านผลิตภัณฑ์เป็ นรายคู่
ระดับการศึกษา

x

ตํากว่าปริ ญญาตรี

3.10

ตํากว่าปริ ญญาตรี

ปริ ญญาตรี
3.89
ปริ ญญาโท
4.05
หมายเหตุ : ** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01

ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท

-0.79**
(0.00)
-

-0.94**
(0.00)
-0.15**
(0.00)
-

จากตารางที 16 เมือทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสื อผ้าแฟชัน จําแนกตามระดับการศึกษา ด้านผลิตภัณฑ์ เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มระดับการศึกษา
ต่างๆ มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน ด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 ได้แก่ กลุ่มระดับการศึกษาปริ ญญาโท มีความพึงพอใจในกลยุทธ์
ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน ด้านผลิ ตภัณฑ์ มากกว่า ระดับการศึก ษาตํากว่าปริ ญญาตรี ก ับ
ปริ ญญาตรี และกลุ่มระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้า
แฟชัน ด้านผลิตภัณฑ์ มากกว่า ระดับการศึกษาตํากว่าปริ ญญาตรี
ตารางที 17 เปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน จําแนก
ตามระดับการศึกษา ด้านราคา เป็ นรายคู่
ระดับการศึกษา

x

ตํากว่าปริ ญญาตรี

2.83

ตํากว่าปริ ญญาตรี

ปริ ญญาตรี
3.59
ปริ ญญาโท
3.91
หมายเหตุ : ** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01

ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท

-0.76**
(0.00)
-

-1.08**
(0.00)
-0.32**
(0.00)
-

จากตารางที 17 เมือทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสื อผ้าแฟชัน จําแนกตามระดับการศึกษา ด้านราคา เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาต่างๆ
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มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน ด้านราคา แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติ ที ระดับ 0.01 ได้แ ก่ กลุ่ ม ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาโท มี ค วามพึ ง พอใจในกลยุท ธ์ ท าง
การตลาดของเสื อผ้าแฟชัน ด้านราคา มากกว่า ระดับการศึกษาตํากว่าปริ ญญาตรี กบั ปริ ญญาตรี และ
กลุ่มระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน ด้านราคา
มากกว่า ระดับการศึกษาตํากว่าปริ ญญาตรี
ตารางที 18 เปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน จําแนก
ตามระดับการศึกษา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เป็ นรายคู่
ระดับการศึกษา

x

ตํากว่าปริ ญญาตรี

2.96

ตํากว่าปริ ญญาตรี

ปริ ญญาตรี
3.81
ปริ ญญาโท
3.88
หมายเหตุ : ** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01

ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท

-0.85**
(0.00)
-

-0.92**
(0.00)
-0.07
(0.39)
-

จากตารางที 18 เมือทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสื อผ้าแฟชัน จําแนกตามระดับการศึกษา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่ม
ระดับการศึกษาต่างๆ มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ได้แก่ กลุ่มระดับการศึกษาปริ ญญาโท
และปริ ญญาตรี มี ความพึงพอใจในกลยุทธ์ ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน ด้านช่ องทางการจัด
จําหน่าย มากกว่า ระดับการศึกษาตํากว่าปริ ญญาตรี
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ตารางที 19 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน จําแนกตามอาชีพ
ความพึงพอใจใน
อาชีพ
S.D.
F p - Value
x
กลยุทธ์ทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.66 0.47
.
0.000**
พนักงานบริ ษทั เอกชน
3.87 0.63
ประกอบธุรกิจส่ วนตัว
4.14 0.59
อืนๆ
3.57 0.70
รวม
3.91 0.63
2. ราคา
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.36 0.62 10.799 0.000**
พนักงานบริ ษทั เอกชน
3.61 0.67
ประกอบธุรกิจส่ วนตัว
3.90 0.67
อืนๆ
3.25 0.47
รวม
3.64 0.68
3. การส่ งเสริ มตลาด ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.79 0.68 3.344 0.019*
พนักงานบริ ษทั เอกชน
3.73 0.63
ประกอบธุรกิจส่ วนตัว
3.80 0.58
อืนๆ
3.38 0.38
รวม
3.73 0.61
4. ช่องทางการจัด
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.81 0.76 4.025 0.008**
จําหน่าย
พนักงานบริ ษทั เอกชน
3.82 0.69
ประกอบธุรกิจส่ วนตัว
3.85 0.59
อืนๆ
3.35 0.35
รวม
3.80 0.66
รวมเฉลีย
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.65 0.45 8.236 0.000*
พนักงานบริ ษทั เอกชน
3.76 0.54
ประกอบธุรกิจส่ วนตัว
3.92 0.51
อืนๆ
3.39 0.39
รวม
3.77 0.53
หมายเหตุ : ** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 , * มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
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จากตารางที 19 พบว่า อาชี พ ต่า งกันมี ความพึ งพอใจในกลยุทธ์ ทางการตลาดของ
เสื อผ้าแฟชัน โดยรวม ต่างกัน ( F = 8.236, p < 0.05) และเมือพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า
อาชี พ ต่างกันมีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน ต่างกัน ด้าน คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ( F = . , p < 0.05) ด้านราคา ( F = 10.799, p < 0.05) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
( F = . , p < 0.05) และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ( F = 4.025, p < 0.05)
ดังนัน จึงทําการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที 20-24
ตารางที 20 เปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน จําแนก
ตามอาชีพ ภาพรวมเป็ นรายคู่
ข้าราชการ/
พนักงาน
ประกอบ
อาชีพ
อืนๆ
x
พนักงานรัฐวิสาหกิจ บริ ษทั เอกชน ธุรกิจส่ วนตัว
ข้าราชการ/พนักงาน 3.65
0.27
-0.10
-0.27**
รัฐวิสาหกิจ
(0.05)
(0.27)
(0.01)
พนักงานบริ ษทั
3.76
0.37**
-0.17**
เอกชน
(0.00)
(0.01)
ประกอบธุรกิจส่ วน
ตัว
อืนๆ

3.92

0.54**
(0.00)
3.39
หมายเหตุ : ** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
จากตารางที 20 เมือทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสื อผ้าแฟชัน จําแนกตามอาชีพ ภาพรวม เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มอาชีพต่างๆ มีความพึงพอใจใน
กลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 ได้แก่
กลุ่มอาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน และอาชีพประกอบธุ รกิจส่ วนตัว มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทาง
การตลาดของเสื อผ้าแฟชัน ภาพรวม มากกว่า อาชีพอืนๆ และกลุ่มประกอบธุ รกิจส่ วนตัว มีความพึง
พอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน ภาพรวม มากกว่า อาชี พข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน

86
ตารางที 21 เปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน จําแนก
ตามอาชีพ ด้านผลิตภัณฑ์เป็ นรายคู่
ข้าราชการ/
พนักงาน
ประกอบ
อาชีพ
อืนๆ
x
พนักงานรัฐวิสาหกิจ บริ ษทั เอกชน ธุรกิจส่ วนตัว
ข้าราชการ/พนักงาน 3.66
0.09
-0.21
-0.48**
รัฐวิสาหกิจ
(0.58)
(0.05)
(0.00)
พนักงานบริ ษทั
3.87
0.31**
-0.26**
เอกชน
(0.02)
(0.00)
ประกอบธุรกิจส่ วน
ตัว
อืนๆ

4.14

0.57**
(0.00)
3.57
หมายเหตุ : ** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
จากตารางที 21 เมือทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสื อผ้าแฟชัน จําแนกตามอาชี พ ด้านผลิตภัณฑ์เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มอาชี พต่างๆ มีความพึง
พอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
ได้แก่ กลุ่มอาชี พ พนักงานบริ ษทั เอกชน และอาชี พประกอบธุ รกิจส่ วนตัว มีความพึงพอใจในกล
ยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน ด้านผลิตภัณฑ์มากกว่า อาชี พอืนๆ และกลุ่มประกอบธุ รกิจ
ส่ วนตัว มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน ด้านผลิตภัณฑ์มากกว่า อาชี พ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน
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ตารางที 22 เปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน จําแนก
ตามอาชีพ ด้านราคาเป็ นรายคู่
ข้าราชการ/
พนักงาน
ประกอบ
อาชีพ
อืนๆ
x
พนักงานรัฐวิสาหกิจ บริ ษทั เอกชน ธุรกิจส่ วนตัว
ข้าราชการ/พนักงาน 3.36
0.11
-0.25*
-0.53**
รัฐวิสาหกิจ
(0.52)
(0.03)
(0.00)
พนักงานบริ ษทั
3.61
0.35*
-0.29**
เอกชน
(0.01)
(0.00)
ประกอบธุรกิจส่ วน
ตัว
อืนๆ

3.90

0.64**
(0.00)
3.25
หมายเหตุ : ** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 , * มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
จากตารางที 22 เมือทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสื อผ้าแฟชัน จําแนกตามอาชีพ ด้านราคาเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มอาชีพต่างๆ มีความพึงพอใจใน
กลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 และ 0.05
ได้แก่ กลุ่มอาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน
ด้านราคามากกว่า อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพอืนๆ ส่ วนกลุ่มอาชีพ ประกอบ
ธุ รกิจส่ วนตัว มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน ด้านราคามากกว่า อาชี พ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และอาชีพอืนๆ
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ตารางที 23 เปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน จําแนก
ตามอาชีพ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด เป็ นรายคู่
ข้าราชการ/
พนักงาน
ประกอบ
อาชีพ
อืนๆ
x
พนักงานรัฐวิสาหกิจ บริ ษทั เอกชน ธุรกิจส่ วนตัว
ข้าราชการ/พนักงาน 3.79
0.07
-0.01
0.41*
รัฐวิสาหกิจ
(0.55)
(0.94)
(0.02)
พนักงานบริ ษทั
3.73
0.35*
-0.07
เอกชน
(0.01)
(0.29)
ประกอบธุรกิจส่ วน
ตัว
อืนๆ

3.80

0.43*
(0.01)
3.38
หมายเหตุ : * มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
จากตารางที 23 เมือทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสื อผ้าแฟชัน จําแนกตามอาชีพ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มอาชี พต่างๆ มี
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ . 5 ได้แก่ กลุ่มอาชี พ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ พนักงานบริ ษทั เอกชน และอาชี พ
ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดมากกว่า อาชีพอืนๆ
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ตารางที 24 เปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน จําแนก
ตามอาชีพ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เป็ นรายคู่
ข้าราชการ/
พนักงาน
ประกอบ
อาชีพ
อืนๆ
x
พนักงานรัฐวิสาหกิจ บริ ษทั เอกชน ธุรกิจส่ วนตัว
ข้าราชการ/พนักงาน 3.81
-0.01
-0.04
0.45*
รัฐวิสาหกิจ
(0.91)
(0.71)
(0.01)
พนักงานบริ ษทั
3.82
0.46**
-0.03
เอกชน
(0.00)
(0.67)
ประกอบธุรกิจส่ วน
ตัว
อืนๆ

3.85

0.49*
(0.00)
3.35
หมายเหตุ : ** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 , * มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
จากตารางที 24 เมือทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสื อผ้าแฟชัน จําแนกตามอาชีพ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มอาชี พต่างๆ มี
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.01 และ 0.05 ได้แก่ กลุ่มอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริ ษทั เอกชน และ
อาชี พประกอบธุ รกิ จส่ วนตัว มี ความพึง พอใจในกลยุท ธ์ ทางการตลาดของเสื อผ้า แฟชัน ด้า น
ช่องทางการจัดจําหน่าย มากกว่า อาชีพอืนๆ
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ตารางที 5 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน จําแนกตามรายได้
ต่อเดือน
ความพึงพอใจในกลยุทธ์
รายได้ต่อเดือน
S.D. F p - Value
x
ทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
ตํากว่า , 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
สู งกว่า , บาทขึนไป 4.09 0.60
รวม
3.91 0.63
2. ราคา
ตํากว่า , 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
สู งกว่า , บาทขึนไป 3.79 0.74
รวม
3.64 0.68
3. การส่ งเสริ มการตลาด ตํากว่า , 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
สู งกว่า , บาทขึนไป 3.76 0.63
รวม
3.73 0.61
4. ช่องทางการจัดจําหน่าย ตํากว่า , 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
สู งกว่า , บาทขึนไป 3.84 0.66
รวม
3.80 0.66
รวมเฉลีย
ตํากว่า , 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
สู งกว่า , บาทขึนไป 3.87 0.54
รวม
3.77 0.53
หมายเหตุ : ** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 , * มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
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จากตารางที 25 พบว่า รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสื อผ้าแฟชัน โดยรวม ต่างกัน ( F = 3.805, p < 0.05) และเมือพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า
รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน ต่างกัน 2 ด้าน คือ
ด้านผลิตภัณฑ์ ( F = 7.979, p < 0.05) ด้านราคา ( F = 8.265, p < 0.05) และไม่แตกต่างกัน 2 ด้าน
คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ( F = 0.619, p > 0.05) และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ( F = 0.585,
p > 0.05)
ดังนัน จึงทําการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที 2 -28
ตารางที 26 เปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน จําแนก
ตามรายได้ต่อเดือน ภาพรวมเป็ นรายคู่
ตํากว่า
15,001-20,000 20,001-25,000
สู งกว่า
รายได้ต่อเดือน
x
, บาท
บาท
บาท
, บาท
ตํากว่า , บาท 3.71
0.05
-0.04
-0.16
(0.58)
(0.65)
(0.08)
15,001-20,000 บาท 3.66
-0.09
-0.21**
(0.22)
(0.00)
20,001-25,000 บาท 3.76
-0.11
(0.14)
สู งกว่า 5, บาท 3.87
หมายเหตุ : ** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
จากตารางที 26 เมือทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสื อผ้าแฟชัน จําแนกตามรายได้ต่อเดือน ภาพรวม เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มรายได้ต่อเดือนต่างๆ มี
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.01 ได้แก่ กลุ่มรายได้ต่อเดือนสู งกว่า 25,001 บาทขึนไป มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทาง
การตลาดของเสื อผ้าแฟชัน ภาพรวม มากกว่า รายได้ต่อเดือน 15,001 -20,000 บาท

92
ตารางที 27 เปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน จําแนก
ตามรายได้ต่อเดือน ด้านผลิตภัณฑ์ เป็ นรายคู่
ตํากว่า
15,001-20,000 20,001-25,000
สู งกว่า
รายได้ต่อเดือน
x
, บาท
บาท
บาท
, บาท
ตํากว่า , บาท 3.73
-0.06
-0.07
-0.35**
(0.56)
(0.54)
(0.00)
15,001-20,000 บาท 3.79
-0.01
-0.29**
(0.91)
(0.00)
20,001-25,000 บาท 3.80
-0.28**
(0.00)
สู งกว่า 5, บาท 4.09
หมายเหตุ : ** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
จากตารางที 27 เมือทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสื อผ้าแฟชัน จําแนกตามรายได้ต่อเดือน ด้านผลิตภัณฑ์ เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มรายได้ต่อเดือน
ต่างๆ มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ 0.01 ได้แก่ กลุ่มรายได้ต่อเดือนสู งกว่า 25,001 บาทขึนไป มีความพึงพอใจในกลยุทธ์
ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน ด้านผลิตภัณฑ์ มากกว่า รายได้ต่อเดือน ตํากว่า 15,001 บาท รายได้
ต่อเดือน 15,001 -20,000 บาท และรายได้ต่อเดือน 20,001 -25,000 บาท
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ตารางที 28 เปรี ยบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน จําแนก
ตามรายได้ต่อเดือน ด้านราคา เป็ นรายคู่
ตํากว่า
15,001-20,000 20,001-25,000
สู งกว่า
รายได้ต่อเดือน
x
, บาท
บาท
บาท
, บาท
ตํากว่า , บาท 3.73
-0.05
0.06
0.32**
(0.59)
(0.63)
(0.00)
15,001-20,000 บาท 3.40
-0.27**
-0.39**
(0.01)
(0.00)
20,001-25,000 บาท 3.67
-0.12
(0.20)
สู งกว่า 5, บาท 3.79
หมายเหตุ : ** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
จากตารางที 28 เมือทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ของเสื อผ้าแฟชัน จําแนกตามรายได้ต่อเดือน ด้านราคา เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มรายได้ต่อเดือนต่างๆ มี
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชัน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .01 ได้แก่ กลุ่มรายได้ต่อเดื อน ตํากว่า 5, บาท รายได้ต่อเดือน 20,001 -25,000 บาท
และรายได้ต่อเดือนสู งกว่า 5, บาทขึนไป มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้า
แฟชัน ด้านราคา มากกว่า รายได้ต่อเดือน 15,001 -20,000 บาท
การทดสอบสมมติฐานที 2
การให้ค วามสํา คัญกับความเคลื อนไหวแฟชันมี ค วามสัม พันธ์กบั ความพึง พอใจใน
กลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสําคัญกับความเคลื อนไหวแฟชันกับ
ความพึ ง พอใจในกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดเสื อผ้า แฟชันของผู้บ ริ โ ภค ด้ว ยการทดสอบสถิ ติ ค่ า
สัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ตามตารางทีแสดง ดังนี
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จากตารางที 29 พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน
(Pearson’s Correlation Coefficient) กับการทดสอบทีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า การให้ความสําคัญ
กับความเคลื อนไหวแฟชัน ด้านทัศนคติทีมีต่อแฟชัน มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความพึงพอใจใน
กลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค ภาพรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด และด้านช่ องทางการจัดจําหน่าย โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์เท่ากับ (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)
ตามลําดับ
การให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน ด้านทัศนคติการให้คุณค่าในตนเอง มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค ภาพรวม
ด้า นผลิ ตภัณฑ์ด้านราคา ด้านการส่ ง เสริ มการตลาด และด้า นช่ องทางการจัดจําหน่ าย โดยมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ เท่ากับ (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) ตามลําดับ
การให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน ด้านทัศนคติต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคม มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค ภาพรวม
ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้า นราคา ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด และด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย โดยมีค่า
สัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ เท่ากับ (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) ตามลําดับ

96
ตารางที 30 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานของการศึกษา
สมมติฐานที 1

สมมติฐานที 1.1
สมมติฐานที 1.2
สมมติฐานที 1.3
สมมติฐานที 1.4
สมมติฐานที 2

สมมติฐานที 2.1

สมมติฐานที 2.2

สมมติฐานที 2.3

ผูบ้ ริ โภคทีมีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ
ระดับการศึกษาอาชี พ และรายได้ต่อเดือน ต่างกันมี
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้า
แฟชันต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคทีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจในกลยุทธ์
ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชันต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคทีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ
ในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชันต่างกัน
ผู้บ ริ โภคที มี อ าชี พ ต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจใน
กลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชันต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคทีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจ
ในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชันต่างกัน
การให้ ค วามสํ า คัญ กับ ความเคลื อนไหวแฟชันมี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการ
ตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค
ทัศ นคติ ที มี ต่อแฟชัน มี ความสัม พันธ์ กบั ความพึง
พอใจในกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดเสื อผ้า แฟชันของ
ผูบ้ ริ โภค
ทัศนคติการให้คุณค่าในตนเอง มีความสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน
ของผูบ้ ริ โภค
ทัศนคติต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคม มีความสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน
ของผูบ้ ริ โภค

ผลการทดสอบ
สมมติฐานการศึกษา

ปฏิเสธสมมติฐาน
( F = 0.457, p > 0.05)
ยอมรับสมมติฐาน
( F = 13.150, p < 0.05
ยอมรับสมมติฐาน
( F = 8.236 p < 0.05)
ยอมรับสมมติฐาน
( F = 3.805 p < 0.05)

ยอมรับสมมติฐาน
(r=0.768, p < 0.05)
ยอมรับสมมติฐาน
(r=0.612, p<0.05)
ยอมรับสมมติฐาน
(r=0.801, p<0.05)

บทที 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชันและ
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantity
Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการสํารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ผู ้บ ริ โ ภคสตรี ว ยั ทํา งานที เคยเลื อ กซื อเสื อผ้า แฟชันที ศู น ย์ก ารค้า เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ เขตปทุ ม วัน
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ ซึ งผูว้ ิจยั
ได้สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี
สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน และ
ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี
ตอนที 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
จากการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มีการศึกษา
ในระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้ต่อเดือนสู งกว่า 25,001 บาท
ขึนไป
ตอนที 2 พฤติกรรมการเลือกซือเสื อผ้าแฟชั นของผู้บริโภค
จากการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีเหตุ ผลในการเลื อกซื อเสื อผ้า
แฟชันเพราะเป็ นเสื อผ้าแฟชันทีช่วยส่ งเสริ มบุคลิ กภาพของตนเองให้ดูดีขึน มีปริ มาณในการเลือก
ซื อ 2 ชิ นต่อครัง มีความถีในการเลือกซื อ 1-2 ครังต่อสัปดาห์ มีช่วงเวลาในการเลื อกซื อทีไม่มีวนั
กําหนดแน่นอน มีระยะเวลาในการเลือกซื อ 1-2 ชัวโมงต่อครัง มีค่าใช้จ่ายในการเลือกซื อ 1,0012,000 บาทต่อครัง บุคคลทีมีอิทธิ พลในการเลือกซื อ คือ ตัวเอง มีสือทีใช้ในการรับข้อมูลข่าวสาร
คือ อินสตาแกม / เฟสบุค มีประเภทของเสื อผ้าแฟชันทีนิยมเลือกซื อ คือ ชุ ดเดรส มีเฉดสี และโทนสี
ของเสื อผ้าแฟชันทีนิยมเลือกซื อ คือ โทนสี ขาว-ดํา มีโอกาสในการสวมใส่ เสื อผ้าแฟชัน เพือสวมใส่
ในการทํางาน และมียห้ี อของเสื อผ้าแฟชันทีนิยมเลือกซือ คือ ยีห้อเอชแอนด์เอ็ม (H&M)
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ตอนที 3 การให้ ความสํ าคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน
จากการศึ กษาพบว่า ความคิดเห็ นเกี ยวกับการให้ความสําคัญกับความเคลื อนไหว
แฟชันในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก และเมือพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียสู งทีสุ ด
คือ ทัศนคติการให้คุณค่าในตนเอง รองลงมา คือ ทัศนคติทีมีต่อแฟชัน และด้านทีมีค่าเฉลียตําทีสุ ด
คือ ทัศนคติต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคม ดังนัน เมือแยกพิจารณาเป็ นรายด้านสามารถสรุ ปผลได้ ดังนี
ด้านทัศนคติทีมีต่อแฟชัน พบว่า ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสู งทีสุ ด คือ ความสนใจใน
ความเคลือนไหวแฟชันใหม่ๆทีกําลังได้รับความนิยมในสังคม รองลงมา คือ สนใจแสวงหาข้อมูล
เกี ยวกับเสื อผ้าแฟชันคอลเลคชันมาใหม่อยู่เสมอ และความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียตําทีสุ ด คือ สนใจ
เลือกซื อเสื อผ้าแฟชันแบบใหม่ล่าสุ ดและเป็ นคนแรกทีได้สวมใส่
ด้านทัศนคติการให้คุณค่าในตนเอง พบว่า ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสู งทีสุ ด คือ ความ
สนใจในการแต่งตัวตามแฟชัน เพือแสดงเอกลักษณ์และสไตล์ในตนเอง รองลงมา คือ ความสนใจ
ในการแต่งตัวตามแฟชัน เพือสร้างภาพลักษณ์ของตนเองให้ดูดีขึน และความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียตํา
ทีสุ ด คือ ความสนใจในการแต่งตัวตามแฟชัน เพือให้เข้ากับสังคมและกลุ่มเพือนได้ดี
ด้านทัศนคติต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคม พบว่า ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสู งทีสุ ด คือ สนใจ
ติดตามข่าวสารแฟชันใหม่ๆจากผูส้ ื อข่าวแฟชันผ่านทางช่องทางต่างๆ รองลงมา คือ สนใจติดตาม
ข่าวสารแฟชันใหม่ๆจากนิ ตยสารแฟชันชันนํา และความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียตําทีสุ ด คือ สนใจ
ติดตามข่าวสารแฟชันใหม่ๆของดีไซน์เนอร์ทีมีชือเสี ยง
ตอนที 4 ความพึงพอใจในกลยุทธ์ ทางการตลาดเสื อผ้ าแฟชั นของผู้บริโภค
จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกียวกับความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้า
แฟชันของผูบ้ ริ โภค ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือพิจารณาเป็ นรายด้านแล้วพบว่า ความคิด
เห็นทีมีค่าเฉลียสู งทีสุ ด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด และด้านทีมีค่าเฉลียตําทีสุ ด คือ ด้านราคา ดังนัน เมือแยกพิจารณาเป็ นรายด้าน
สามารถสรุ ปผลได้ ดังนี
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสู งทีสุ ด คือ การให้ความสําคัญกับเสื อผ้า
แฟชันทีมีความเรี ยบร้อยในการตัดเย็บ รองลงมา คือ การให้ความสําคัญกับเสื อผ้าแฟชันทีมีความ
ทนทานของเนื อผ้าและวัสดุ และความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียตําทีสุ ด คือ การเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันทีมี
สี สันและลวดลายแปลกใหม่กาํ ลังเป็ นทีนิยมตามฤดูกาล
ด้านราคา พบว่า ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสู งทีสุ ด คือ สนใจเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันทีมี
ราคาคุม้ ค่ากับสิ นค้าทีได้รับไป รองลงมา คือ สนใจเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันทีมีราคาเหมาะสมกับ
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คุณภาพของเสื อผ้า และความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียตําทีสุ ด คือ สนใจเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันทีมีระดับ
ราคาให้เลือกหลากหลาย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสู งทีสุ ด คือ สนใจเลือกซื อ
เสื อผ้าแฟชันทีมีการลดราคาตามโอกาสและเทศกาลพิเศษต่างๆ รองลงมา คือ สนใจเลือกซื อเสื อผ้า
แฟชันทีมีบริ การชําระสิ นค้าผ่านบัตรเครดิต และความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียตําทีสุ ด คือ สนใจเลือกซื อ
เสื อผ้าแฟชันทีมีบริ การแจ้งข่าวสารแฟชันใหม่ๆ ผ่านทางอีเมลล์อยูเ่ สมอ
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสู งทีสุ ด คือ สนใจเลือกซื อ
เสื อผ้าแฟชันจากร้านค้าทีมีการจัดแยกประเภทของเสื อผ้าเป็ นสัดส่ วนชัดเจน รองลงมา คือ สนใจ
เลือกซือเสื อผ้าแฟชันจากร้านค้าทีมีการตกแต่งหน้าร้านโดดเด่นดูน่าสนใจ และความคิดเห็นทีมีค่า
เฉลียตําทีสุ ด คือ สนใจเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันจากร้านค้าทีมีพนักงานขายบริ การเพียงพอ
ตอนที 5 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที 1 ผูบ้ ริ โภคทีมีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันต่างกัน และ
เมือแยกเป็ นรายสมมติฐานย่อย พบว่า
สมมติฐานที 1.1 ผูบ้ ริ โภคที มี อายุต่างกัน มี ค วามพึงพอใจในกลยุท ธ์ ทางการตลาด
เสื อผ้าแฟชันรายด้านไม่แตกต่างกันทัง 4 ด้าน คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย จึงปฏิเสธสมมติฐานที 1.1
สมมติฐานที 1.2 ผูบ้ ริ โภคทีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทาง
การตลาดเสื อผ้าแฟชันต่างกัน 3 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
และด้านทีไม่แตกต่างกัน 1 ด้าน คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด จึงยอมรับสมมติฐานที 1.2
สมมติฐานที 1.3 ผูบ้ ริ โภคทีมีอาชี พต่างกัน มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ ทางการตลาด
เสื อผ้าแฟชันต่างกันทัง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย จึงยอมรับสมมติฐานที 1.3
สมมติฐานที 1.4 ผูบ้ ริ โภคทีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทาง
การตลาดเสื อผ้าแฟชันต่างกัน 2 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านทีไม่แตกต่างกัน 2 ด้าน
คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและด้านช่องทางการจัดจําหน่าย จึงยอมรับสมมติฐานที 1.4
สมมติฐานที 2 การให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน มีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค และเมือแยกเป็ นรายสมมติฐานย่อย
พบว่า
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สมมติฐานที 2.1 การให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน ด้านทัศนคติทีมีต่อ
แฟชันมีความสัมพันธ์เชิงบวก กับความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค
ในภาพรวมทัง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย จึงยอมรับสมมติฐานที 2.1
สมมติฐานที 2.2 การให้ความสําคัญกับความเคลื อนไหวแฟชัน ด้านทัศนคติการให้
คุณค่านตนเอง มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของ
ผูบ้ ริ โภค โดยภาพรวมทัง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย จึงยอมรับสมมติฐานที 2.2
สมมติฐานที 2.3 การให้ความสําคัญกับความเคลื อนไหวแฟชัน ด้านทัศนคติต่อกลุ่ม
อ้างอิงทางสังคม มี ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน
ของผูบ้ ริ โภค โดยภาพรวมทัง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และ
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย จึงยอมรับสมมติฐานที 2.3
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสําคัญกับความเคลือนไหว
แฟชันและความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค ซึ งเป็ นการศึกษาถึ ง
ระดับการให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน และความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
ข้อค้นพบทีได้จากการวิจยั สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี
1. พฤติกรรมการเลือกซื อเสื อผ้ าแฟชั นของผู้บริ โภค พบว่า ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางาน
ส่ วนใหญ่ นิ ยมเลื อกซื อเสื อผ้าแฟชันประเภทชุ ดกระโปรงหรื อชุ ดเดรส มี โอกาสในการสวมใส่
เสื อผ้าแฟชันเพือการทํางาน มีเฉดสี และโทนสี ของเสื อผ้าแฟชันทีนิ ยมเลือกซื อ คือ โทนสี ขาว-ดํา
เนืองจาก เป็ นสี ทีแสดงถึงความเป็ นสุ ภาพและสามารถสวมใส่ ได้ในหลายโอกาส มียีห้อของเสื อผ้า
แฟชันทีนิ ยมเลือกซื อมากทีสุ ด คือ เอชแอนด์เอ็ม (H&M) ซึ งเป็ นยีห้อของเสื อผ้าแฟชันทีมีชือเสี ยง
จากต่างประเทศ เป็ นทียอมรับและรู้จกั ทัวโลก ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานนิ ยมเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันที
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์อย่างน้อย 1-2 ครังต่อสัปดาห์ ซึ งมีช่วงเวลาในการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน
ทีไม่มีวนั กําหนดแน่นอน มีระยะเวลาทีใช้ในการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันโดยเฉลีย 1-2 ชัวโมงต่อครัง
มีปริ มาณในการเลื อกซื อเสื อผ้าแฟชันในแต่ละครังจํานวน 2 ชิ น มีค่าใช้จ่ายทีใช้ในการเลื อกซื อ
เสื อผ้าแฟชันประมาณ 1,001-2,000 บาท และมีเหตุผลในการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน เพราะเป็ นเสื อผ้า
แฟชันทีช่ วยส่ งเสริ มบุคลิ กภาพของตนเองให้ดูดีขึน นอกจากนีผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานนิ ยมเปิ ดรับ
ข่าวสารเกียวกับเสื อผ้าแฟชันใหม่ๆจากสื อประเภทอินสตาแกมและเฟสบุค เนืองจากเป็ นสื อสังคม

101
ออนไลน์ทีสามารถเข้าถึ งผูบ้ ริ โภคได้ง่าย และบุคคลทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื อเสื อผ้า
แฟชัน คือ ตัวเอง เนื องจากผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่าง มีช่วงอายุทีอยูใ่ นวัยทํางาน ซึ งมีรายได้หลักเป็ น
ของตัวเอง จึงมีวฒ
ุ ิภาวะในการตัดสิ นใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชันได้ดว้ ยตนเอง
2. ผลการศึกษาข้ อมูลการให้ ความสํ าคัญกับความเคลือนไหวแฟชั น พบว่า ผูบ้ ริ โภค
สตรี วยั ทํางานส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากและ
เมือพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า มีค่าเฉลียทีใกล้เคียงกันทัง 3 ด้าน ซึ งด้านทีมีค่าเฉลียสู งทีสุ ด
คือ ด้านทัศนคติการให้คุณค่าในตนเอง รองลงมาคือ ด้านทัศนคติทีมีต่อแฟชัน และด้านทีมีค่าเฉลีย
ตําทีสุ ด คือ ด้านทัศนคติต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคม เมือแยกพิจารณาเป็ นรายด้านสามารถอภิปรายผล
ดังนี
ด้านทัศนคติทีมีต่อแฟชัน พบว่า ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานให้ความสําคัญกับความเคลือน
ไหวแฟชัน ด้านทัศนคติทีมีต่อแฟชันอยู่ในระดับปานกลาง สามารถอธิ บายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั
ทํางานทีมีทศั นคติทีดี ต่อแฟชัน จะให้ความสนใจต่อกระแสแฟชันใหม่ๆและการเปลี ยนแปลงของ
แฟชันตามฤดูกาล และมีความสนใจในการแต่งตัวตามแฟชันทีมีรูปแบบใหม่ๆทันสมัยทีกําลังได้รับ
ความนิยมในสังคม รวมถึงมีความสนใจในการแสวงหาข้อมูลเกียวกับแฟชันคอลเลคชันใหม่ๆจาก
สื อแฟชันต่างๆ เนืองจาก เป็ นสื อทีสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคทีชืนชอบแฟชันได้ง่าย
ด้านทัศนคติ ทศั นคติการให้คุณค่าในตนเอง พบว่า ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานให้ความ
สํา คัญกับ ความเคลื อนไหวแฟชัน ด้านทัศ นคติ ทศั นคติ ก ารให้คุณค่าในตนเองอยู่ใ นระดับ มาก
สามารถอธิ บายได้ว่า ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานที มีทศั นคติทีดีต่อการให้คุณค่าในตนเองนัน จะให้
ความสนใจคุ ณค่ าในตนเอง และให้ค วามสําคัญกับความเป็ นเอกลัก ษณ์ ในตนเองสู ง จึงมี ความ
สนใจในการแต่ง ตัวตามแฟชันของตัวเองโดยไม่คิดทีจะลอกเลียนแบบผูอ้ ืน โดยเฉพาะการแต่งตัว
ตามแฟชันทีแสดงถึงภาพลักษณ์และสไตล์ในตนเองเพือให้เกิดความภาคภูมิใจส่ วนตัว นอกจากนี
ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานส่ วนใหญ่ ยังให้ความสนใจในการแต่งตัวตามแฟชันทีช่วยสร้างภาพลักษณ์
ของตนเองให้ดูดีขึน ทังนี เพือช่วยสร้างให้เกิดความมันใจและช่วยเติมเต็มความต้องการพืนฐานใน
การแต่งตัว ทําให้ได้รับความนิยมจากผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก
ด้านทัศนคติต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคม พบว่า ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานให้ความสําคัญกับ
ความเคลือนไหวแฟชัน ด้านทัศนคติต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคมอยู่ในระดับตํา สามารถอธิ บายได้ว่า
ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานทีมีทศั นคติทีดีต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคม จะให้ความสนใจต่อกลุ่มหรื อบุคคล
ทีมีอิทธิ พลสําคัญต่อการเผยแพร่ ข่าวสารแฟชันใหม่ๆ และให้ความสนใจในการแต่งตัวตามแฟชัน
จากสื อทีผูส้ ื อข่าวแฟชันนําเสนอและนิตยสารแฟชันชันนําต่างๆ แต่ผบู้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานให้ความ
สนใจในการแต่งตัวตามแฟชันของดี ไซน์เนอร์ ทีมีชือเสี ยงค่อนข้างน้อย เนื องจาก ดี ไซน์เนอร์ ทีมี
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ชื อเสี ยงส่ วนใหญ่ยงั ไม่เป็ นทีรู ้ จกั ของผูบ้ ริ โภค และผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นันให้ความสนใจในการ
แต่งตัวตามแฟชันจากสื อทีมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกียวกับแฟชันรู ปแบบใหม่ๆมากกว่า โดย
ไม่ได้ยดึ ติดกับตราสิ นค้าว่าเป็ นของดีไซน์เนอร์ทีมีชือเสี ยงหรื อไม่
3. ผลการศึกษาข้ อมูลความพึงพอใจในกลยุทธ์ ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผู้บริโภค
พบว่า ความคิดเห็นเกี ยวกับความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภคใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า มีค่าเฉลียทีใกล้เคียงกันทัง 4 ด้าน
ซึ งความคิดเห็นทีมีค่าเฉลียสู งทีสุ ด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านทีมีค่าเฉลียตําทีสุ ด คือ ด้านราคา เมือแยกพิจารณาเป็ นรายด้าน
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานส่ วนใหญ่ มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทาง
การตลาดเสื อผ้าแฟชันด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สามารถอธิ บายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคสตรี
วัยทํางานส่ วนใหญ่ มีความพึงพอใจกับคุณภาพของเสื อผ้าแฟชันทีธุ รกิจผลิตและนําเสนอขายให้กบั
ผูบ้ ริ โภคตามฤดูกาลทีมีการเปลียนแปลงความเคลือนไหวแฟชันตลอดเวลาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
ให้ความสนใจในการเลื อกซื อเสื อผ้าแฟชันที มีความประณี ตและความเรี ยบร้ อยในการตัดเย็บ มี
ความคงทนของวัสดุ เนื อผ้าและผิวสัมผัสทีสวมใส่ สบาย และมีรูปแบบของเสื อผ้าแฟชันทีมีความ
หลากหลายให้เลือก และมีสีสันและลวดลายแปลกใหม่กาํ ลังได้รับความนิยมในสังคม ทีส่ งผลทําให้
ได้รับความนิยมจากผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก
ด้านราคา พบว่า ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานมีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้า
แฟชันด้า นราคา โดยรวมอยู่ใ นระดับ ตํา สามารถอธิ บ ายได้ว่า ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานมี ความ
พึงพอใจในราคาของเสื อผ้าแฟชันค่อนข้างน้อย เนืองจาก ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานส่ วนใหญ่ให้ความ
สนใจในการเลื อกซื อเสื อผ้าแฟชันทีมีคุณภาพ โดยไม่ยึดติดกับราคาว่าจะแพงมากน้อยเพียงใด
โดยเฉพาะเสื อผ้าแฟชันทีมีระดับของราคาหลากหลายให้เลื อก แต่ให้ความสนใจในการเลื อกซื อ
เสื อผ้าแฟชันทีมีความคุม้ ค่าของราคาเมือเทียบกับสิ นค้าทีได้รับ และให้ความสนใจเลือกซื อเสื อผ้า
แฟชันทีมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพของเสื อผ้าแฟชัน
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานมี ความพึงพอใจในกลยุทธ์
ทางการตลาดเสื อผ้า แฟชัน ด้านการส่ ง เสริ ม การตลาด โดยรวมอยู่ใ นระดับปานกลาง สามารถ
อธิ บายได้ว่า ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานมีความพึงพอใจในกิจกรรมทางการตลาดต่างๆทีธุ รกิจแฟชัน
นําเสนอ โดยเฉพาะความสนใจในการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชัน ทีมีการลดราคาตามโอกาสและเทศกาล
พิเศษต่างๆ และสนใจเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันทีมีบริ การชําระสิ นค้าผ่านบัตรเครดิต การมีบริ การแลก
เปลียนรับคืนสิ นค้า และมีบริ การส่ วนลดสําหรับการซื อสิ นค้าในครังต่อไป
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ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานมี ความพึงพอใจในกลยุทธ์
ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สามารถ
อธิ บายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานมีความพึงพอใจในการตกแต่งสถานทีภายในร้านค้าแฟชันทีมี
ความทันสมัย โดยเฉพาะความสนใจในการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันจากร้านค้าแฟชันทีมีการจัดแยก
ประเภทของเสื อผ้าแฟชันเป็ นสัดส่ วนชัดเจนและง่ายต่อการเลื อกซื อ และมีความสนใจเลื อกซื อ
เสื อผ้า แฟชันจากร้ านค้าแฟชันที มี ก ารตกแต่ง หน้า ร้ านทีสวยงามโดดเด่นดูน่าสนใจ และมี ป้าย
สัญลักษณ์ทีบอกตําแหน่งของเคาน์เตอร์ชาํ ระสิ นค้าชัดเจน
4. การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที 1 ผูบ้ ริ โภคทีมีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ต่างกัน มีความพึงพอใจใน
กลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันต่างกัน พบว่า ผูบ้ ริ โภคสตรี ทีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจใน
กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดเสื อผ้า แฟชั นไม่ ต่ า งกัน สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า กลุ่ ม ผู้บ ริ โภคที ตอบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคทีมีลกั ษณะอายุใกล้เคียงกัน คือ มีช่วงอายุระหว่าง 20-36
ปี ขึนไปหรื อเรี ยกว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคสตรี ทีมีช่วงอายุอยูใ่ นวัยทํางาน ซึ งเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคทีมีวุฒิภาวะ
สู งสามารถเลือกและตัดสิ นใจซื อเสื อผ้าแฟชันต่างๆได้ดว้ ยความคิดของตนเอง และมีความสนใจใน
การเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันทีคล้ายคลึงกัน โดยให้ความสําคัญกับคุณภาพของเสื อผ้าแฟชันเป็ นหลัก
ประกอบกับธุ รกิ จได้ผลิตและจัดจําหน่ายเสื อผ้าแฟชันทีมีคุณภาพ มีความเรี ยบร้อยในการตัดเย็บ
และมีราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพของเสื อผ้าแฟชัน จึ งทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานได้อย่างทัวถึง นอกจากนี การจัดโปรโมชันตามโอกาสและเทศกาลพิเศษ
ต่างๆ ตลอดจนการจัดจําหน่ ายของร้ านค้าแฟชันทีมี การจัดแยกประเภทของเสื อผ้าเป็ นสัดส่ วน
ชัดเจน ทําให้ได้รับความนิ ยมจากผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก ซึ งผูบ้ ริ โภคทีมีลกั ษณะอายุร่วมกันนี ย่อม
มีพฒั นาการทางทัศนคติ ความสนใจ ความชอบและความรู้สึกนึ กคิดโดยรวมเหมือนกัน ส่ งผลให้
ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํา งาน มี ค วามพึง พอใจในกลยุทธ์ ท างการตลาดเสื อผ้า แฟชันไม่ ต่า งกัน ซึ ง
สอดคล้องกับแนวความ คิดของศรี กญั ญา มงคลศิริ (2549) ทีอธิ บายว่า กลุ่มตัวอย่างทีมีลกั ษณะอายุ
ร่ วมกันหรื อกลุ่มคนทีเกิ ดและเติบโตในช่วงเวลาทีใกล้เคียงกัน ย่อมมีพฒั นาการทางด้านความคิด
โดยรวมเหมือนกัน เพราะมีตวั แปรสําคัญ คือ การนําเอาเหตุการณ์หรื อประสบการณ์ต่างๆทีเกิดขึน
ในแต่ละช่วงอายุของผูบ้ ริ โภค มาวิเคราะห์ประกอบเพือสรุ ปความเป็ นตัวตนของผูบ้ ริ โภค และถือ
ได้วา่ เป็ นตัวแปรทีสําคัญทีสุ ด ทีทําให้ผบู้ ริ โภคทีมีลกั ษณะอายุร่วมกันนันมีความคิดและพฤติกรรม
การแสดงออกไม่ต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานทีมีการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
เสื อผ้าแฟชันต่างกัน พบว่า ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานทีมีระดับการศึกษาปริ ญญาโทส่ วนใหญ่ จะมี
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ความพึ ง พอใจในกลยุท ธ์ ท างการตลาดของเสื อผ้า แฟชันมากกว่า ผูบ้ ริ โภคที มี ระดับ การศึ ก ษา
ปริ ญญาตรี หรื อตํากว่า สามารถอธิ บายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานทีมีการศึกษาสู งส่ วนใหญ่จะ
เป็ นผูท้ ีมีความต้องในการแสวงความรู้ สังเกตุได้จากค่านิ ยมในการศึกษาต่อปริ ญญาโท และมีความ
ได้เปรี ยบอย่างมากในการรับรู ้ข่าวสารผ่านสื อต่างๆได้ดีกว่าผูบ้ ริ โภคทีมีระดับการศึกษาตํากว่า ทํา
ให้มีทศั นคติ ทีแตกต่างกันออกไป และสามารถเปรี ยบเทียบคุณภาพของสิ นค้าแฟชันได้ดีกว่าใน
เรื องของความต้อ งการโดยคํา นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพของเสื อผ้า แฟชันในการเลื อ กซื อเป็ นหลัก ความ
เหมาะสมของราคา ตลอดจนการจัดจําหน่ายของทางร้านค้าทีมีการจัดแยกประเภทของเสื อผ้าแฟชัน
เป็ นสัดส่ วนชัดเจนและง่ายต่อการเลือกซื อ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนลพร ทัศนลัญจกร (2551)
ได้ศึกษาเรื อง พฤติกรรมการเลือกซื อสิ นค้าแฟชันแบรนด์เนมต่างประเทศของผูบ้ ริ โภควัยทํางาน
พบว่า ผูบ้ ริ โภคทีมีระดับการศึกษาสู งกว่าจะมีพฤติกรรมในการเลือกซื อสิ นค้าแฟชันมากกว่าผูท้ ีมี
ระดับการศึกษาตํา เนืองจาก ผูบ้ ริ โภคทีมีระดับการศึกษาสู งจะมีทศั นคติทีดีในการเปิ ดรับสื อและมี
ความต้องการที แตกต่างกันออกไป และมัก ให้ความสนใจกับ คุ ณภาพและเอกลัก ษณ์ ของสิ นค้า
แฟชันแบรนด์เนมเป็ นหลัก เนื องจาก สิ นค้าแฟชันแบรนด์เนมเป็ นสิ นค้าทีมีราคาค่อนข้างสู ง และ
นิ ยมการโฆษณาลงในนิ ตยสารแฟชันชันนําต่า งประเทศที สามารถเข้าถึ ง ผูบ้ ริ โภคระดับบนที มี
ความรู้ได้มากกว่า ทําให้ผบู ้ ริ โภคทีมีระดับการศึกษาสู งกว่าสามารถรับรู้ข่าวสารแฟชันแบรนด์เนม
จากต่างประเทศได้มาก และสามารถเปรี ยบเที ยบคุ ณภาพของสิ นค้าแฟชันได้ดีกว่าผูบ้ ริ โภคทีมี
ระดับการศึกษาตํากว่าหรื อมีความรู ้นอ้ ยกว่า
ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํา งานที มี อาชี พ ต่า งกัน มี ค วามพึ งพอใจในกลยุทธ์ ท างการตลาด
เสื อผ้าแฟชันต่างกัน พบว่า ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานส่ วนใหญ่มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชนหรื อ
ประกอบธุรกิจส่ วนตัว จะมีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันมากกว่าผูบ้ ริ โภคทีมี
อาชี พข้าราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิ จ สามารถอธิ บายได้ว่า ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานทีมีอาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชนหรื อประกอบธุ รกิจส่ วนตัวนัน ค่อนข้างมีอิสระในการแต่งตัวในการทํางาน
มากกว่า และมีความพึงพอใจในการเลื อกซื อเสื อผ้าแฟชันค่อนข้างสู ง เนื องจาก เสื อผ้าและการ
แต่งตัวตามแฟชันเป็ นการบ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคมอย่างหนึงของผูบ้ ริ โภค ซึ งผูบ้ ริ โภคสตรี
วัยทํางานทีมีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนหรื อประกอบธุรกิจส่ วนตัว จะให้ความสนใจกับการเลือก
ซื อเสื อผ้าแฟชันทีมีคุณภาพค่อนข้างสู ง มีความเรี ยบร้อยในการตัดเย็บ มีรูปแบบทีมีความทันสมัย
เพือช่วยในการสร้างภาพลักษณ์และส่ งเสริ มบุคลิกภาพให้ดูดีขึน และมีราคาทีเหมาะสมกับคุณภาพ
ของเสื อผ้าแฟชัน นอกจากนี เสื อผ้าแฟชันทีมีการจัดโปรโมชันตามโอกาสและเทศกาลพิเศษต่างๆ
ตลอดจนมีการจัดจําหน่ายของร้านค้าแฟชันทีมีการจัดแยกประเภทเสื อผ้าแฟชันเป็ นสัดส่ วน ทําให้
ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานทีมีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนหรื อประกอบธุ รกิจส่ วนตัว มีความสนใจใน
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การเลื อ กซื อเสื อผ้า แฟชันมากกว่า ผูบ้ ริ โภคที มี อ าชี พ ข้า ราชการหรื อพนัก งานรั ฐวิส าหกิ จ ที มี
ข้อจํากัดในการเลื อกซื อเสื อผ้าแฟชัน เนื องจาก อาชี พทีเป็ นตัวกําหนดลักษณะการแต่งตัวตาม
เครื องแบบของหน่ วย งานนันๆ ทําให้ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานทีมีอาชี พข้าราชการหรื อพนักงาน
รัฐวิสาหกิจให้ความสนใจในการเลือกซื อเสื อผ้า ทีมีความเหมาะสมกับอาชี พ บทบาทและหน้าทีที
ต้องรับผิดชอบในสังคมทีต่างกันไป ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพรเทพ พงษ์ชยั อศวิน (2546) ได้
ศึกษาเรื อง ปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือเสื อผ้าตราสิ นค้าต่างประเทศในไทย ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า อาชี พทีแตกต่างกันของผูบ้ ริ โภคจะมีผลต่อพฤติกรรมในการเลื อก
ซื อเสื อผ้าตราสิ นค้าต่างประเทศทีแตกต่างกันไป ทังนี อาจเป็ นเพราะว่า อาชี พทีแตกต่างกันทําให้
ผูบ้ ริ โภคมีรูปแบบในการดําเนินชี วิตทีแตกต่างกัน และส่ งผลให้มีพฤติกรรมในการตัดสิ นใจเลือก
ซื อเสื อผ้าตราสิ นค้าต่างประเทศที แตกต่างกัน เช่น ผูบ้ ริ โภคทีประกอบอาชี พพนักงานบัญชี จะมี
พฤติกรรมในการตัดสิ นใจเลือกซื อเสื อผ้าตราสิ นค้าต่างประเทศ ต่างจาก ผูบ้ ริ โภคทีประกอบอาชีพ
พนักงานการตลาด ซึ งพนักงานการตลาดนันจะมีแนวโน้มในการตัดสิ นใจเลือกซื อเสื อผ้าตราสิ นค้า
ต่างประเทศมากกว่า เนื องจาก หน้าทีการงานทีต้องมีการสํารวจตลาดนอกสถานที จึงมีความต้อง
การเสื อผ้าเพือส่ งเสริ มให้มีภาพลักษณ์ทีดูดีขึน เป็ นต้น
ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานทีมี รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการ
ตลาดเสื อผ้าแฟชันต่างกัน พบว่า ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี นต่อเดื อนสู งกว่า
25,001 บาทขึนไป จะมีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน มากกว่า ผูบ้ ริ โภคทีมี
รายได้ต่อเดื อนตํากว่า 15,001 บาท สามารถอธิ บายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานทีมีรายได้สูงนัน
เนืองมาจาก ตําแหน่งหน้าทีการงานทีดี จึงส่ งผลให้มีฐานะทางการเงินทีดี จะมีแนวโน้มในการเลือก
ซื อเสื อผ้าแฟชันมากกว่าผูท้ ีมีระดับรายได้ตากว่
ํ า เพราะมีงบประมาณในการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันที
ไม่จาํ กัด และมีความพึงพอใจในการเลื อกซื อเสื อผ้าแฟชันทีมีคุณภาพ มีความเรี ยบร้อยในการตัด
เย็บและมีราคาทีเหมาะสมกับคุณภาพของเสื อผ้าแฟชัน เนืองจาก ความต้องการในการปรับเปลียน
เสื อผ้าแฟชันใหม่ๆอยูเ่ สมอ เพือส่ งเสริ มบุคคลิกภาพของตนเองให้ดูดีขึนและให้มีความเหมาะสม
กับรายได้ทีได้รับและตําแหน่งหน้าทีการงานในสังคม ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนลพร ทัศน
ลัญจกร (2551) ได้ศึกษาเรื อง พฤติกรรมการเลื อกซื อสิ นค้าแฟชันแบรนด์เนมต่างประเทศของ
ผูบ้ ริ โภควัยทํางาน พบว่า ผูบ้ ริ โภคทีมีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ทีต่างกัน จะมีผลต่อพฤติกรรม
การเลื อกซื อสิ นค้าแฟชันแบรนด์เนมต่างประเทศต่างกัน ซึ งผูบ้ ริ โภคทีมีระดับรายได้ตากว่
ํ า จะมี
แนวโน้มในการเลือกซื อสิ นค้าแฟชันน้อยกว่าผูบ้ ริ โภคทีมีระดับรายได้สูง เพราะมีค่าใช้จ่ายในการ
เลือกซื อสิ นค้าทีน้อยกว่า อันเนืองมาจากงบประมาณทีจํากัด ส่ วนผูบ้ ริ โภคทีมีระดับรายได้สูงกว่า
นัน จะมีอาํ นาจและการตัดสิ นใจเลือกซื อสิ นค้าแฟชันแบรนด์เนมได้มากมาก เพือต้องการให้เป็ นที
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ยอมรับของสังคม จึงต้องการเลือกซือสิ นค้าแฟชันแบรนด์เนมทีมีคุณภาพและมีความเป็ นเอกลักษณ์
ทีโดดเด่นไม่เหมือนใคร
สมมติฐานที 2 การให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน มีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค พบว่า การให้ความสําคัญกับความ
เคลื อนไหวแฟชัน ด้านทัศนคติทีมีต่อแฟชัน ด้านทัศนคติการให้คุณค่าในตนเอง และด้านทัศนคติ
ต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคม มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้า
แฟชันของผูบ้ ริ โภคในภาพรวมทัง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
และด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย สามารถอธิ บายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคทีมีความสนใจต่อกระแสแฟชัน
ใหม่ๆทีกําลังได้รับความนิยมในสังคม แฟชันทีแสดงถึงเอกลักษณ์และสไตล์ในตนเอง และแฟชัน
ทีกําลังได้รับความนิยมจากสื อต่างๆอยูข่ ณะนัน จะให้ความสนใจเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันทีธุ รกิจผลิต
และนําเสนอขายค่อนข้างมาก โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสื อผ้าแฟชันเป็ นหลัก และรู ปแบบทีมีสีสัน
และลวดลายแปลกใหม่กาํ ลังเป็ นทีนิ ยมตามฤดูกาล เมือสวมใส่ แล้วช่วยส่ งเสริ มบุคคลิกภาพของ
ตนเองให้ดูดีขึน นอกจากนี ผูบ้ ริ โภคยังให้ความสนใจเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันทีมีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื อออนไลน์ต่างๆโดยเฉพาะอินสตาแกมและเฟสบุคทีสามารถเข้าถึงได้ง่าย เมือ
แยกพิจารณาเป็ นรายด้านสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี
ด้านทัศนคติทีมี ต่อแฟชัน พบว่า การให้ความสําคัญกับความเคลื อนไหวแฟชันด้าน
ทัศนคติ ทีมี ต่อแฟชัน มี ค วามสัมพันธ์ เชิ ง บวกกับความพึ งพอใจในกลยุท ธ์ท างการตลาดเสื อผ้า
แฟชันของผูบ้ ริ โภคโดยภาพรวม สามารถอธิ บายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานทีมี ทศั นคติทีดีต่อ
แฟชันจะมีความสนใจต่อแฟชันใหม่ๆและการเปลี ยนแปลงของแฟชันตามฤดูกาล และให้ความ
สนใจในการแต่งตัวตามแฟชันที มี รูป แบบใหม่ๆทันสมัยและกําลัง ได้รับความนิ ยมในสังคมอยู่
ขณะนัน เพราะสวมใส่ แล้วจะช่วยส่ งเสริ มบุคลิกภาพของตนเองให้ดูดีขึน นอกจากนี ผูบ้ ริ โภคสตรี
วัยทํางานมีความพึงพอใจในการเลื อกซื อเสื อผ้าแฟชันทีธุ รกิจผลิตและนําเสนอขาย โดยคํานึ งถึ ง
คุ ณภาพของเสื อผ้าแฟชันเป็ นหลัก การออกแบบและการผลิ ตที รวดเร็ วทันสมัยตรงกับ กระแส
แฟชัน และราคาทีมีความเหมาะสมกับคุณภาพของเสื อผ้าแฟชัน นอกจากนี ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางาน
ยังมีความสนใจในการแสวงหาข้อมูลเกียวกับเสื อผ้าแฟชันคอลเลคชันใหม่ๆจากสื อแฟชันต่างๆอยู่
เสมอ ทําให้มี ความพึ งพอใจในการเลื อกซื อเสื อผ้าแฟชันทีมี การโฆษณาผ่านสื อออนไลน์ต่างๆ
เนื องจาก เป็ นสื อทีสามารถเข้าถึ งผูบ้ ริ โภคทีชื นชอบแฟชันได้ง่าย จึงทําให้ได้รับความนิ ยมจาก
ผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก ทังนี เพือให้ได้เป็ นผูน้ าํ ทางด้านการแต่งตัวตามแฟชันในลักษณะดังกล่าว
ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเกษม สุ รวิริยากร (2550) ได้ศึกษาเรื อง พฤติกรรมการเลือกซื อเสื อผ้า
แฟชันแบรนด์เนมของผูบ้ ริ โภคในศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรี ยม พบว่า ปั จจัยด้านบุคลิ ก ภาพของ
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ผูบ้ ริ โภคในแต่ล ะด้าน มี ความสัมพันธ์กบั พฤติก รรมการเลื อกซื อเสื อผ้าแฟชันแบรนด์เนม โดย
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ทีมีบุคลิ กภาพชื นชอบในการแต่งตัว และตามกระแสแฟชันสู ง จะชอบความ
หรู หรา ชอบการเข้าสังคม และต้องการได้รับการยอมรับจากผูค้ นในสังคม ย่อมมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมทีแสดงออกมา นอกจากนียังพบว่า แรงจูงใจในการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันแบรนด์เนมของ
ผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในการเลือกซือเสื อผ้าแฟชันแบรนด์เนมในศูนย์การค้าดิเอ็ม
โพเรี ยม กล่าวคือ เหตุผลทีผูบ้ ริ โภคนิ ยมเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันแบรนด์เนมทีมีรูปแบบทันสมัยตาม
แฟชัน เพราะเมือได้สวมใส่ แล้วทําให้เกิดความรู้สึกมันใจในตนเองและได้รับการยอมรับในสังคม
ด้านทัศนคติ การให้คุ ณค่า ในตนเอง พบว่า การให้ความสําคัญกับความเคลื อนไหว
แฟชันด้านทัศนคติการให้คุณค่าในตนเอง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในกลยุทธ์ทาง
การตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภคโดยภาพรวม สามารถอธิ บายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานส่ วน
ใหญ่ทีมีทศั นคติทีดี ต่อการให้คุณค่าในตนเอง จะมีความสนใจในตนเองและให้ความสําคัญกับ
ความเป็ นเอกลักษณ์และสไตล์ในตนเองสู ง จะมีความพึงพอใจในการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันทีธุ รกิจ
ผลิตและนําเสนอขาย โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสื อผ้าแฟชันเป็ นหลัก การผลิตทีมีคุณภาพสู งและ
ความมี เ อกลัก ษณ์ ข องเสื อผ้า แฟชันโดยไม่ ล อกเลี ย นแบบผูอ้ ื น เมื อสวมใส่ แ ล้ว ช่ ว ยส่ ง เสริ ม
บุคลิกภาพของตนเองให้ดูดีขึน ช่วยเสริ มสร้างความมันใจและเติมเต็มความต้องการพืนฐานในการ
แต่ ง ตัว ทํา ให้ ธุ ร กิ จ สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โ ภคได้อย่า งทัวถึ ง นอกจากนี
ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานยังมีความสนใจในสิ นค้าแฟชันทีมีการผลิ ตเพือจําหน่ายในช่วงโอกาสและ
เทศกาลพิเศษต่างๆทีมีจาํ นวนจํากัด เพือสร้างความภาคภูมิใจส่ วนตัวเมือได้ครอบครองสิ นค้าแฟชัน
พิเศษรุ่ นนัน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธณวัช สุ ภาสี (2552) ได้ศึกษาเรื อง การรับนวัตกรรมของ
ลูกค้าในสิ นค้าแฟชันของผูห้ ญิง พบว่า การรับนวัตกรรมสิ นค้าแฟชันของผูห้ ญิง มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ ความเป็ นผูน้ าํ ทางด้านแฟชัน ความเกียวพันระหว่างผูบ้ ริ โภคกับ
สิ นค้าแฟชันและความต้องการโดดเด่นเฉพาะตัว แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระทัง 3 ตัว เป็ นปั จจัย
สําคัญทีทําให้ผหู้ ญิงมีการรับนวัตกรรมสิ นค้าแฟชันทีเร็ วหรื อช้าขึน และสอดคล้องกับทฤษฎีความ
เคลือนไหวของแฟชันของฤดี หลิมไพโรจน์ (2555: 64) กล่าวว่า ปั จจัยทางด้านจิตวิทยาสามารถใช้
อธิ บายถึ งสาเหตุ ทีทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆตามแฟชัน ได้แก่ ความต้องการให้ตนเอง
สอดคล้องกับสังคม เช่น การเลือกแต่งตัวตามรู ปแบบของแฟชันทีกําลังเป็ นทีนิ ยมอยูใ่ นขณะนัน
เพือให้รู้สึกว่าตนเองสามารถเข้ากับกลุ่มเพือนได้ดีและดูเป็ นคนไม่เชยตกยุค หรื อการแต่งตัวเพือ
แสดงถึงการเป็ นสมาชิ กภาพทีทําให้สามารถอยู่ในกลุ่มสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ งนันได้ ดังนัน ความ
ต้อ งการเสื อผ้า แฟชันรู ป แบบใหม่ ๆ ของผูบ้ ริ โ ภค เนื องมาจากความต้อ งการพัฒ นารู ป ลัก ษณ์
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ภายนอกของตนเองให้ดูดีขึนและเพือแสดงถึงเอกลักษณ์ทีดีในการแต่งตัว ทีทําให้รู้สึกว่าตนเองไม่
ดูแตกต่างจากสังคมและไม่ดูโดดเด่นมากเกินผูค้ นทัวไป
ด้านทัศนคติต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคม พบว่า การให้ความสําคัญกับความเคลื อนไหว
แฟชันด้านทัศนคติต่อกลุ่ มอ้างอิงทางสังคม มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความพึงพอใจในกลยุทธ์
ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภคโดยภาพรวม สามารถอธิ บายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางาน
ส่ วนใหญ่ทีมีทศั นคติทีดีต่อต่อกลุ่มอ้างอิงทางสังคม จะมีความสนใจกลุ่มหรื อบุคคลทีมีอิทธิ พลต่อ
การเผยแพร่ ข่าวสารแฟชันใหม่ๆ และให้ความสนใจในการแต่ง ตัว ตามแฟชันจากสื อต่า งๆที
ผูส้ ื อข่าวแฟชันนําเสนอ และสนใจแต่งตัวตามแฟชันจากนิตยสารแฟชันชันนําต่างๆ ซึ งผูบ้ ริ โภค
สตรี วยั ทํา งานจะมีความพึงพอใจในการเลื อกซื อเสื อผ้าแฟชันทีธุ รกิจผลิตและนําเสนอขาย โดย
คํานึงถึงคุณภาพของเสื อผ้าแฟชันและความเหมาะของราคา นอกจากนี ผูบ้ ริ โภคสตรี วยั ทํางานยังมี
ความพึงพอใจในการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันทีมีการโฆษณาประชาสัมธ์ทางสื อต่างๆและช่องทางการ
จัดจําหน่ายเสื อผ้าแฟชันในรู ปแบบใหม่ๆทีแตกต่างไปจากเดิม ทีทําให้ผบู้ ริ โภคแฟชันสามารถเข้า
ถึงได้ง่ายโดยผ่านสื อสังคมออนไลน์ และมีความสนใจในการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันจากร้านค้าทีมี
การตกแต่ง หน้า ร้ านโดดเด่ นและดู น่าสนใจ มี การดึ ง ดู ดใจโดยรู ป บุ ค คลที มีชื อเสี ย งมาประดับ
ตกแต่ง ร้ า นค้า ซึ งส่ ง ผลให้ผูบ้ ริ โ ภคเกิ ดความพึ ง พอใจและได้รั บ ความนิ ย มเป็ นอย่า งมาก ซึ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของทัศนาวลัย เตชะพิสิษฐ์ (2545) ได้ศึกษาเรื อง ทัศนคติและพฤติกรรมการ
เลือกซื อเสื อผ้าแฟชันนําเข้าจากต่างประเทศ พบว่า การเปิ ดรับข่าวสารของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติดา้ นเสื อผ้าแฟชันนําเข้าจากต่างประเทศ ซึ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคตัวอย่าง มีการเปิ ดรับข่าวสาร
จากสื อมวลชนทีเป็ นทีนิยมกันในหมู่ดารานักร้องและนักแสดงต่างๆ จึงทําให้เกิดทัศนคติทีดีต่อการ
ให้ความสําคัญกับเสื อผ้าแฟชันนําเข้าจากต่างประเทศในด้านคุณภาพดี มีความทนทาน มีคุณภาพ
เหมาะสมกับราคา และมีรูปแบบทันสมัยตามแฟชัน เมือสวมใส่ แล้วเป็ นทียอมรับจากผูค้ นในสังคม
และกลุ่มเพือน สวมใส่ แล้วดูเป็ นคนมีรสนิยมทันสมัย และสวมใส่ แล้วช่วยเสริ มสร้างให้เกิดความ
มันใจในตนเอง แสดงว่า หากกลุ่มผูบ้ ริ โภคมีการเปิ ดรับข่าวสารจากสื อมวลชนมากขึน จะส่ งผลให้
มีทศั นคติทีดีต่อการเลือกซือเสื อผ้าแฟชันนําเข้าจากต่างประเทศเพิมมากขึน
ประโยชน์ จากการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสําคัญกับความเคลื อนไหวแฟชัน และ
ความพึ ง พอใจในกลยุท ธ์ ทางการตลาดเสื อผ้า แฟชันของผูบ้ ริ โภค สิ งสํา คัญในการสร้ า งความ
พึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค คื อ ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จเกี ยวกับแฟชันมีการวางแผนการตลาดและการ
พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดสิ นค้าแฟชันให้สามารถเลือกช่ องทางการสื อสารการตลาดและตอบ
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สนองต่อความต้อง การและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม โดยผูป้ ระกอบการธุ รกิจ
ทีเกียวกับแฟชัน ควรให้ความสําคัญ ดังนี
ประโยชน์ เชิงการจัดการ
1. ผลจากการศึกษาการให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน ด้านทัศนคติต่อกลุ่ม
อ้า งอิ ง ทางสั งคมโดยรวมอยู่ใ นระดับ ตํา ทังนี ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จที เกี ยวกับ แฟชันควรมี ก าร
พัฒนาการส่ งเสริ มการตลาดทีหลากหลายและมีความคิดสร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับรู ปแบบใน
การดําเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภคทีเปลี ยนแปลงไปมากขึ น การพัฒนาช่ องทางการจัดจําหน่ ายสิ นค้า
แฟชันโดยการใช้บุคคลทีมี ชือเสี ยงทางวงการแฟชันเข้ามามีบทบาทสําคัญในการนําเสนอสิ นค้า
แฟชันใหม่ๆ การใช้สือสังคมออนไลน์ทีผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น สื อประเภทอินตสาแกม
และเฟสบุค มาเป็ นช่องทางการจัดจําหน่ายสิ นค้าแฟชัน ตลอดจนช่องทางการชําระสิ นค้าผ่านระบบ
อินเตอร์ เนตที มีความสะดวกและรวดเร็ วมากทีสุ ด เป็ นต้น ซึ งช่ องทางเหล่านี จะทําให้ผผู้ ลิ ตและ
ผูบ้ ริ โภคสิ นค้าแฟชันสามารถติดต่อสื อสารกันได้ง่ายและส่ งผลให้มีทศั นคติทีดีต่อกลุ่มทีมีอิทธิ พล
สําคัญในการเผยแพร่ ข่าวสารแฟชันใหม่ๆมากขึน
2. ผลจากการศึ กษาการความพึงพอใจในกลยุท ธ์ ทางการตลาดเสื อผ้า แฟชัน ด้า น
ผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง ดังนัน ผูป้ ระกอบการธุ รกิจทีเกียวกับแฟชันควรให้ความสําคัญ
กับการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดมากขึน โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ ทีผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับสู ง การพัฒนากลยุทธ์ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชันนัน เป็ นสิ งสําคัญสําหรับสิ นค้า
แฟชันต้นแบบ เพือเตรี ยมพร้อมสําหรับการผลิตและจัดจําหน่าย เนืองจาก สิ นค้าแฟชันจะมีคุณภาพ
และตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคหรื อไม่นนั ขึนอยู่กบั ขันตอนของการออกแบบเป็ นสําคัญ
ควรมีการนํานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาการออกแบบสิ นค้าแฟชันให้มีความแปลกใหม่
และมีรูปแบบทันสมัยตามฤดูกาลอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทชุดเดรส ทีเป็ นเสื อผ้าแฟชัน
ทีผูบ้ ริ โภคนิ ยมเลื อกซื อมากที สุ ด รวมถึ งการพัฒนาขันตอนการผลิตสิ นค้าแฟชันให้เป็ นมิ ตรกับ
สิ งแวดล้อมอีกด้วย
3. ผลจากการศึกษาความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค
ด้านราคาโดยรวมอยูใ่ นระดับตํา ทังนี ผูป้ ระกอบการธุ รกิจทีเกียวกับแฟชันควรให้ความสําคัญกับ
การพัฒนากลยุทธ์ทางด้านราคา ควรตังราคาโดยคํานึงถึงคุณภาพของสิ นค้าแฟชันเป็ นหลัก เพือให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถเปรี ยบเทียบราคาของสิ นค้ากับสถานทีอืนได้ ว่ามีความเหมาะสมกับคุณภาพของ
สิ นค้าแฟชันหรื อไม่ โดยไม่ตอ้ งยึดเกณฑ์ว่าผูบ้ ริ โภคจะเต็มใจจ่ายในราคาเท่าใด ทังนี เพือให้
ผูบ้ ริ โภครู ้สึกถึงความคุม้ ค่าของราคาและเกิดการตัดสิ นใจเลือกซือสิ นค้าแฟชันได้รวดเร็ วขึน
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4. ผลจากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูบ้ ริ โภคสตรี ทีมี
อายุต่างกัน มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันไม่ต่างกัน เนืองจาก กลุ่มผูบ้ ริ โภค
ทีตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคสตรี ทีมีอายุใกล้เคียงกัน คือ มีช่วงอายุระหว่าง 2036 ปี ขึนไป หรื อเรี ยกว่ากลุ่มวัยทํางาน ดังนัน ผูป้ ระกอบการธุ รกิจทีเกียวกับแฟชัน ควรเพิมช่องทาง
การตลาดทีหลากหลายโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบเดียวเพือให้เข้าถึ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้ทวถึ
ั ง
เช่ น การนําเสนอขายสิ นค้าแฟชันสําหรับสตรี ที อยู่ในช่ วงวัยรุ่ นตอนปลาย หรื อการนําเสนอทัง
เสื อผ้าแฟชันแบบลําลองและเสื อผ้าแฟชันทีลําสมัย เพือดึงดูดความสนใจจากผูบ้ ริ โภคทุกๆตลาดได้
ในคราวเดียวกัน
5. ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จทีเกี ยวกับแฟชัน ควรให้ค วามสนใจกระแสแฟชันใหม่ ๆ
เนื องจาก แฟชันในปั จจุบนั นี มีแนวโน้มและการเปลียนแปลงที รวดเร็ วขึน ผูป้ ระกอบการธุ รกิจจึง
ควรมีความรู ้ ความสามารถเฉพาะทางในด้านแฟชัน ทีสามารถพัฒนาศักยภาพในธุ รกิจของตน ทัง
ในด้ า นการออกแบบและการผลิ ต ให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากยิ งขึ น โดยการสร้ า งโอกาสให้
ผูป้ ระกอบการได้มีการเรี ยนรู ้ เกี ยวกับเทรนด์แฟชันอย่า งต่อเนื องและเป็ นระบบ ซึ งสามารถนํา
ความรู ้ทีได้มาใช้ในการสร้ างมูลค่าเพิมให้กบั ธุ รกิจของตนและธุ รกิ จแฟชันอืนๆทีเกียวข้อง ให้ยก
ระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทีเกียวกับแฟชันของตนต่อไปได้
ประโยชน์ เชิงทฤษฎี
งานวิจยั นี ก่ อให้เกิ ดประโยชน์ในเชิ งทฤษฎี โดยการบูรณาการทางทฤษฎี เพื อสร้ า ง
กรอบแนวคิดของการวิจยั เกี ยวกับการให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน ซึ งประกอบด้วย
ทัศ นคติ ที มี ต่อแฟชัน ทัศ นคติ ก ารให้คุ ณค่า ในตนเองและทัศ นคติ ต่อกลุ่ ม อ้า งอิ ง ทางสัง คม ซึ ง
องค์ประกอบต่างๆถือเป็ นปั จจัยสําคัญทีมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาด
เสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค กล่าวคือ เมือผูบ้ ริ โภคมีความสนใจต่อความเคลือนไหวแฟชันใหม่ๆมาก
จะมีความพึงพอใจในการเลื อกซื อเสื อผ้าแฟชันทีธุ รกิจผลิตและนําเสนอขายโดยผ่านกระบวนการ
วางแผนทางการตลาดต่างๆมากขึน ดังนัน การวิจยั ครังนีทําให้เห็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดของธุ รกิจทีเกียวกับสิ นค้าแฟชัน ทําให้ธุรกิจมีศกั ยภาพและเจริ ญเติบเติบโตได้อย่าง
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและต่อเนืองได้ในอนาคต
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยในอนาคต
1. เนืองจากการศึกษาในครังนี เป็ นการศึกษาลักษณะการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรจึ ง ควรมีก ารศึ ก ษาถึ งปั จจัยทีมี อิท ธิ พ ลต่ อความพึงพอใจในกลยุทธ์ ท างการตลาดเสื อผ้า
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แฟชันของผูบ้ ริ โภค ทังนี เพือเป็ นประโยชน์เพิมเติมในการวางแผนกลยุทธ์ ทางการตลาดเสื อผ้า
แฟชันโดยเน้นปัจจัยทีส่ งผลต่อความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันมากทีสุ ด
2. การศึกษาครังนี เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งปริ มาณซึ งข้อมูลและผลการศึกษาทีได้จะมี
ลัก ษณะเป็ นข้อมู ล เชิ ง สถิ ติ และมี ข ้อจํา กัดสํา หรั บ การอภิ ปรายประเด็ น ทางสัง คมศาสตร์ เช่ น
ทัศนคติและความพึงพอใจ จึงควรมีการศึกษาเพิมเติมในลักษณะของการวิจยั เชิ งคุณภาพ ผลการ
ศึกษาทีได้สามารถนําไปอภิปรายเพิมเติมเพือเป็ นประโยชน์ในด้านอืนๆทีเกียวข้อง
3. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสําคัญกับความเคลือนไหว
แฟชัน และความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค ระหว่างเสื อผ้าแฟชัน
นําเข้าจากต่างประเทศ และเสื อผ้าแฟชันทีผลิตภายในประเทศ เพือผูป้ ระกอบการธุ รกิจแฟชันใน
ไทยสามารถนําผลของการศึกษาวิจยั ไปปรับปรุ งและพัฒนาธุ รกิ จเสื อผ้าแฟชันของตนให้พฒั นา
เทียบเท่ากับธุ รกิจเสื อแฟชันชันนําต่างประเทศได้
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ภาคผนวก ก
เครืองมือทีใช้ ในวิจัย
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แบบสอบถาม
การวิจัยเรือง ความสั มพันธ์ ระหว่างการให้ ความสํ าคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน
และความพึงพอใจในกลยุทธ์ ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชั นของผู้บริโภค
คําชีแจงในการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี เป็ นเครื องมือรวบรวมข้อมูลเพือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชันและความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชัน
ของผูบ้ ริ โภค ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณอย่างยิงทีท่านได้ให้ขอ้ มูลต่างๆทีตรงกับความจริ ง ข้อมูลทีท่านตอบ
แบบ สอบถามจะเก็บเป็ นความลับและไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใดๆทังสิ น
แบบสอบถามนีประกอบไปด้ วย 4 ส่ วน
ส่ วนที 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ส่ วนที 2 พฤติกรรมการเลือกซือเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนที 3 การให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน
ส่ วนที 4 ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดของเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค

นางสาวชมพูนุท เกียวกิงแก้ว
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาการประกอบการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ส่ วนที 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย 9 ลงในช่อง ( ) หน้าข้อความหรื อเติมข้อความในช่องว่างตาม
ความเป็ นจริ ง
1. อายุ
( ) 20-25 ปี

( ) 26-30 ปี

( ) 31-35 ปี

( ) 36 ปี ขึนไป

2. ระดับการศึกษา
( ) ตํากว่าปริ ญญาตรี

( ) ปริ ญญาตรี

( ) ปริ ญญาโท

( ) สู งกว่าปริ ญญาโท

( ) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

( ) พนักงานบริ ษทั เอกชน

( ) ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว

( ) อืนๆ (โปรดระบุ) _______________

3. อาชีพ

4. รายได้ต่อเดือน
( ) ตํากว่า 15, 1 บาท

( ) 15,

( )2 ,

( ) สู งกว่า 25,

– 25,

บาท

–2 ,

บาท
บาทขึนไป
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ส่ วนที 2 พฤติกรรมการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย 9 ลงในช่อง ( ) หน้าข้อความหรื อเติมข้อความในช่องว่างตาม
ความเป็ นจริ ง
1. เหตุผลในการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันของคุณ
( ) เป็ นแฟชันมาใหม่ทีกําลังได้รับความนิยมตามฤดูกาล
( ) เป็ นแฟชันทีส่ งเสริ มบุคคลิกภาพของตนเองให้ดูดีขึน
( ) เป็ นแฟชันทีนักแสดงทีมีชือเสี ยงนิยมสวมใส่
( ) เป็ นแฟชันทีออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ชือดัง
2. ปริ มาณในการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันของคุณในแต่ละครัง
( ) 1 ชินต่อครัง

( ) 2 ชินต่อครัง

( ) 3 ชินต่อครัง

( ) มากกว่า 3ชิน

3. ความถีในการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันของคุณ
( ) 1-2 ครังต่อสัปดาห์

( ) 3-4 ครังต่อสัปดาห์

( ) 5-6 ครังต่อสัปดาห์

( ) มากกว่า 6 ครัง

4. ช่วงเวลาในการเลือกซือเสื อผ้าแฟชันของคุณ
( ) วันจันทร์ -ศุกร์

( ) วันหยุดเสาร์ -อาทิตย์

( ) วันหยุดนักขัตฤกษ์

( ) ไม่มีวนั กําหนดแน่นอน

5. ระยะเวลาในการเลือกซือเสื อผ้าแฟชันของคุณในแต่ละครัง
( ) น้อยกว่า 1 ชัวโมง

( ) 1-2 ชัวโมง

( ) 2-3 ชัวโมง

( ) มากกว่า 3 ชัวโมง
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6. ค่าใช้จ่ายในการเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันของคุณในแต่ละครัง
( ) ตํากว่า 1,000 บาท

( ) 1,001-2,000 บาท

( ) 2,001-3,000 บาท

( ) มากกว่า 3,001 บาท

7. บุคคลทีมีอิทธิ พลในการเลือกซือเสื อผ้าแฟชันของคุณ
( ) ตัวเอง

( ) ครอบครัว

( ) เพือนสนิท

( ) คนรัก

( ) พนักงานขาย

( ) การสวมใส่ ของดารา/นางแบบ

8. คุณได้รับข้อมูลข่าวสารเกียวกับเสื อผ้าแฟชันจากสื อใดมากทีสุ ด
( ) อินสตาแกม/ เฟสบุค

( ) แอพลิเคชัน/ เวบไซด์

( ) นิตยสารแฟชัน

( ) งานแสดงแฟชันโชว์

( ) อืนๆ (โปรดระบุ) _____________________________
9. ประเภทของเสื อผ้าแฟชันทีคุณนิยมเลือกซื อ
(
(
(
(
(

) เสื อยืด
( ) เสื อเชิต
) เสื อคลุม
( ) เสื อแจ็กเก็ต
) จัมสู ท
( ) ชุดเดรส
) กระโปรงสัน/ ยาว
( ) กางเกงขาสัน/ ยาว
) อืนๆ (โปรดระบุ) _____________________________

10. เฉดสี และโทนสี ของเสื อผ้าแฟชันทีคุณนิยมเลือกซือ
( ) โทนสี ขาว-ดํา

( ) โทนสี ร้อนสดใส

( ) โทนสี อ่อนธรรมชาติ

( ) โทนสี หวานพาสเทล

( ) อืนๆ (โปรดระบุ) _____________________________
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11. โอกาสในการสวมใส่ เสื อผ้าแฟชันของคุณ
( ) เพือสวมใส่ ตามเทรนด์แฟชันใหม่

( ) เพือสวมในการทํางาน

( ) เพือสวมใส่ ในงานสังคม

( ) เพือสวมใส่ ในเทศกาลพิเศษ

( ) อืนๆ (โปรดระบุ) _____________________________
12. ยีห้อของเสื อผ้าแฟชันทีคุณเคยเลือกซื อ (ตอบได้มากกว่า ข้อ)
( ) ชาแนล

( ) ปราดา

( ) ดีเคเอ็นวาย

( ) ดีแอนด์จี

( ) ท็อปช็อป

( ) ซาร่ า

( ) เอ็มเอ็นจี

( ) ยูนิโคล่

( ) เอชแอนด์เอ็ม

( ) 21ฟอร์เอเวอร์

( ) อิชชู่

( ) ฟายนาว

( ) เกรย์ฮาวน์

( ) โคลเซ็ท

( ) อืนๆ (โปรดระบุ) _____________________________
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ส่ วนที 3 การให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย 9 ลงในช่องตารางทีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ ด

การให้ ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน

ทัศนคติทมีี ต่อแฟชัน
1. ท่านสนใจความเคลือนไหวของแฟชันใหม่ๆ กระแสของความ
ทันสมัย ทีเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
2. ท่านสนใจความเคลือนไหวของแฟชันใหม่ๆ ทีกําลังได้ รับ
ความนิยมในสังคม
3. ท่านสนใจแฟชันสากลรู ปแบบใหม่ๆ ทีเกิดจากการผสม ผสาน
ของวัฒนธรรมตะวันตก
. ท่านสนใจแสวงหาข้อมูลเสื อผ้าแฟชัน คอลเลคชันมาใหม่อยู่
เสมอ
5. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชันแบบใหม่ล่าสุด และได้สวมใส่
เป็ นคนแรก
ทัศนคติการให้ คณ
ุ ค่ าในตนเอง
6. ท่านสนใจแต่งตัวตามแฟชัน เพือให้เข้ากับสังคมและกลุ่ม
เพือนได้ดี
7. ท่านสนใจแต่งตัวตามแฟชัน เพือให้ดูโดดเด่นในสังคม สร้าง
ความแตกต่างให้ตนเองและง่ายต่อการจดจํา
8. ท่านสนใจแต่งตัวตามแฟชัน เพือแสดงถึงเอกลักษณ์ และ
สไตล์ในตนเอง
9. ท่านสนใจแต่งตัวตามแฟชัน เพือสร้างภาพลักษณ์ของตนเอง
ให้ดูดีขึน
10. ท่านสนใจแต่งตัวตามแฟชัน เพือแสดงถึงรสนิยมทีดีในการ
แต่งตัว

ระดับความสนใจ
มาก
ปาน
น้ อย
ทีสุ ด มาก กลาง น้ อย ทีสุ ด
5
4
3
2
1
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ส่ วนที 3 การให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน (ต่อ)
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย 9 ลงในช่องตารางทีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ ด

การให้ ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชัน

ทัศนคติต่อกลุ่มอ้ างอิงทางสังคม
11. ท่านสนใจติดตามข่าวสารแฟชันใหม่ๆจากผูส้ ื อข่าวแฟชัน
ผ่านช่องทางต่างๆ
12. ท่านสนใจติดตามข่าวสารแฟชันใหม่ๆ จากนิตยสารแฟชัน
ชันนํา
13. ท่านสนใจติดตามข่าวสารแฟชันใหม่ๆ จากงานแสดงแฟชัน
โชว์
14. ท่านสนใจติดตามข่าวสารแฟชันใหม่ๆ ของดีไซน์เนอร์ทีมี
ชือเสี ยง
15. ท่านสนใจติดตามข่าวสารแฟชันใหม่ๆ จากการแต่งตัวของ
ดาราและนักแสดงต่างๆ

ระดับความสนใจ
มาก
ปาน
น้ อย
ทีสุ ด มาก กลาง น้ อย ทีสุ ด
5
4
3
2
1
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ส่ วนที 4 ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย 9 ลงในช่องตารางทีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ ด

ความพึงพอใจในกลยุทธ์ ทางการตลาดเสือผ้าแฟชัน

ผลิตภัณฑ์
. ท่านเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน ทีมีความหลากหลายของรู ปแบบ
ให้เลือก
. ท่านเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน ทีมีความหลากหลายของสี สนั และ
ลวดลายให้เลือก
. ท่านเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน ทีมีขนาดตามความต้องการให้เลือก
. ท่านเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน ทีมีความหลากหลายของ เนือผ้า
และวัสดุให้เลือก
5. ท่านเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน ทีมีรูปแบบใหม่ๆ ทันสมัยตาม
ฤดูกาล
. ท่านเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน ทีมีสีสนั และลวดลายแปลกใหม่
กําลังเป็ นทีนิยมตามฤดูกาล
. ท่านเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน ทีมีเนือผ้าและวัสดุแบบใหม่ๆ
กําลังเป็ นทีนิยมตามฤดูกาล
8. ท่านให้ความสําคัญกับเสื อผ้าแฟชัน ทีมีความเรี ยบร้อยประณี ต
ในการตัดเย็บ
9. ท่านให้ความสําคัญกับเสื อผ้าแฟชัน ทีมีคุณภาพความคงทน
ของสี สนั และลวดลาย
10. ท่านให้ความสําคัญกับเสื อผ้าแฟชัน ทีมีความทนทานของ
เนือผ้าและวัสดุ

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
ทีสุ ด มาก กลาง น้ อย ทีสุ ด
5
4
3
2
1
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ส่ วนที 4 ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค (ต่อ)
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย 9 ลงในช่องตารางทีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ ด

ความพึงพอใจในกลยุทธ์ ทางการตลาดเสือผ้าแฟชัน

ราคา
11. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน ทีมีระดับราคาให้เลือก
หลากหลาย
12. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน ทีมีราคาสมเหตุสมผล เมือ
เทียบกับสถานทีอืน
13. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน ทีมีราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพเสื อผ้า
. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน ทีมีราคาคุม้ ค่ากับสิ นค้าที
ได้รับไป
การส่ งเสริมการตลาด
15. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน ทีมีการลดราคาตามโอกาส
และเทศกาลพิเศษต่างๆ
16. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน ทีมีบริ การแลกเปลียนรับคืน
สิ นค้า
17. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน ทีมีบริ การชําระผ่านบัตร
เครดิต
18. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน ทีมีส่วนลดสําหรับการซือ
ครังต่อไป
19. ท่านสนใจเสื อผ้าแฟชัน ทีมีการโฆษณาผ่านสื อต่างๆ
20. ท่านสนใจเสื อผ้าแฟชัน ทีมีการประชา สัมพันธ์เผยแพร่ อย่าง
ต่อเนือง
21. ท่านสนใจเสื อผ้าแฟชัน ทีมีบริ การแจ้งข่าวสารแฟชันใหม่ๆ
ทางอีเมลล์อยูเ่ สมอ
22. ท่านสนใจเสื อผ้าแฟชัน ทีมีการนํา เสนอแฟชันใหม่ๆ จาก
งานแฟชันโชว์

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
ทีสุ ด มาก กลาง น้ อย ทีสุ ด
5
4
3
2
1
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ส่ วนที 4 ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค (ต่อ)
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย 9 ลงในช่องตารางทีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ ด

ความพึงพอใจในกลยุทธ์ ทางการตลาดเสือผ้าแฟชัน

ช่ องทางการจัดจําหน่ าย
23. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน จากร้านทีมีการตกแต่งหน้า
ร้านโดดเด่น ดูน่าสนใจ
24. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน จากร้านทีมีหน้าต่างแสดง
สิ นค้า สวยงามดูน่าสนใจ
25. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน จากร้านทีมีหุ่นแสดงแบบ
ของเสื อผ้าแฟชัน ทันสมัยดูน่าสนใจ
26. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน จากร้านทีมีการจัดแยก
ประเภทเสื อผ้า เป็ นสัดส่วนชัดเจน
27. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน จากร้านทีมีป้ายบอก
สัญลักษณ์สินค้าภายในร้านชัดเจน
28. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน จากร้านทีมีบริ การห้องลอง
สิ นค้าเพียงพอ
29. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน จากร้านทีมีบริ การชําระ
สิ นค้าเพียงพอ
30. ท่านสนใจเลือกซือเสื อผ้าแฟชัน จากร้านทีมีพนักงานขาย
บริ การเพียงพอ

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
ทีสุ ด มาก กลาง น้ อย ทีสุ ด
5
4
3
2
1
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ประวัติผ้วู จิ ัย
ชือ – สกุล
ทีอยู่
ทีทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2555
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2547 – 2548
พ.ศ. 2549 – 2550
พ.ศ. 2551 – 2552
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั

นางสาวชมพูนุท เกียวกิงแก้ว
72/354 หมู่ 5 ถนนกาญจนภิเษก ตําบลเสาธงหิน
อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
บริ ษทั สกุลเอ็นเตอร์ ไพรส จํากัด (มหาชน)
สําเร็ จการศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ศึกษา
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาต่อในระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูช้ ่วยดีไซน์เนอร์ ออกแบบเสื อผ้าสตรี
บริ ษทั วาย เอ็ม เอฟ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
ดีไซน์เนอร์ ออกแบบเสื อผ้าบุรุษ
บริ ษทั สตาร์ แฟชัน จํากัด (มหาชน)
ดีไซน์เนอร์ ออกแบบชุดชันในสตรี
บริ ษทั สเปซกราวน์ จํากัด (มหาชน)
ดีไซน์เนอร์ ออกแบบเสื อผ้าสตรี
บริ ษทั บริ ษทั สกุลเอ็นเตอร์ไพรส จํากัด (มหาชน)

