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คําสําคัญ: ความเคลือนไหวแฟชัน / กลยุทธ์ทางการตลาด / เสื อผ้าแฟชัน
ชมพูนุท เกียวกิ งแก้ว: ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสําคัญกับความเคลือนไหว
แฟชันและความพึงพอใจในกลยุทธ์ ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค. อาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์: อ.ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. 131 หน้า.
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุ ประสงค์ เพือศึกษาการให้ความสําคัญกับความเคลื อนไหวแฟชัน
และความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื องมือในการเก็บข้อมูลกับผูบ้ ริ โภคสตรี ทีเคยเลือกซื อเสื อผ้าแฟชันทีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการใช้สถิ ติ ค่าความถี ร้ อยละ
ค่ า เฉลี ย ค่า เบี ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติ ฐานด้ว ยการวิเ คราะห์ ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียวและสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคทีมีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา
อาชี พและรายได้ต่อเดื อนต่างกัน มี ความพึงพอใจในกลยุท ธ์ท างการตลาดเสื อผ้า แฟชันต่า งกัน
เมือแยกพิจารณาเป็ นรายสมมติฐานย่อยพบว่า ผูบ้ ริ โภคทีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจในกลยุทธ์
ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันโดยรวมไม่ต่างกัน และการให้ความสําคัญกับความเคลือนไหวแฟชันมี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสื อผ้าแฟชันของผูบ้ ริ โภค โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ งผลจากการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อการนํามาประยุกต์ใช้เพือการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดของธุ รกิ จที เกี ยวกับแฟชัน เพือเพิมความสามารถในการแข่งขันทางธุ รกิ จให้ส ามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
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55602711: MAJOR: ENTREPRENEURSHIP
KEY WORD: FASHION TRENDS / MARKETING STRATEGIES / FASHION CLOTHING
CHOMPUNUCH
KIEWKINGKAEW: CORRELATION BETWEEN FASHION
TRENDS AND SATISFACTION IN FASHION MARKETING STRATEGIES OF CONSUMERS.
THESIS ADVISOR: VIROJ JADESADALUG, Ph.D. 131 pp.
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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีเพราะได้รับความกรุ ณาจากอาจารย์ ดร.วิโรจน์
เจษฏาลักษณ์ ซึงเป็ นอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ทีได้กรุ ณาให้คาํ ปรึ กษาคําแนะนําและข้อเสนอแนะ
ทีเป็ นประโยชน์แก่ผูว้ ิจยั ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลครั งนี ส่ งผลให้วิทยานิ พนธ์เล่มนี ถูกต้องและมี
ความสมบูรณ์ ยิงขึน ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล ทีกรุ ณาสละเวลาเป็ น
ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ ทีได้ให้ความรู้และข้อคิดเห็นทางด้านเนื อหา และผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.กฤตนชน วงศ์รัตน์ กรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิทีกรุ ณาให้แนวทางและคําแนะนําอันเป็ นประโยชน์
อย่างยิงในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณในความกรุ ณาของทุกท่านเป็ นอย่างสู ง
ขอกราบขอบพระคุ ณรองศาสตราจารย์ป ระสพชัย พสุ นนท์ อาจารย์ ดร.เกริ ก ฤทธิ
อัมพะวัต และอาจารย์ ดร.ธี ระวัฒน์ จันทึก ทีกรุ ณาเป็ นผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบและแก้ไขเครื องมือทีใช้
ในการวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาความรู ้ทางด้านสถิติกบั ผูว้ ิจยั ส่ งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มนีมีความสมบูรณ์
ยิงขึน
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการประกอบทุกท่าน ทีให้ความรู้ให้คาํ แนะนํา
และประสบการณ์ อ ัน มี ค่ า ยิ งแก่ ผู้วิ จ ัย ขอขอบพระคุ ณ เจ้า ของหนัง สื อ วารสาร เอกสารและ
วิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ทีช่วยให้วทิ ยานิ พนธ์มีความสมบูรณ์ยิงขึน และขอบคุณเพือนๆชาวประกอบการ
ทุกคนทีให้คาํ แนะนําและกําลังใจตลอดมา
คุ ณค่าหรื อประโยชน์ อนั เกิ ดจากวิทยานิ พ นธ์เล่มนี ผูว้ ิจยั ขอน้อมบูชาแด่ พระคุ ณบิดา
มารดา ครู อาจารย์ ทีอบรมสังสอนแนะนําให้การสนับสนุนและกําลังใจอย่างดียงเสมอมา
ิ
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