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บทคัดยอ 

 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรม

ของลูกคาในสินคาเส้ือผาแฟชั่นของผูหญิงท่ีอาศัยในอําเภอเมืองเชียงใหมกับตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ 
ความเปนผูนําดานแฟช่ัน ความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ัน และความตองการโดดเดน
เฉพาะตัว และพฤติกรรมการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ันบางปจจัย  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ ผูหญิงท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมืองเชียงใหม อายุ
ระหวาง 11-60 ป จํานวน 400 คน โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 5 ชวงอายุ ชวงอายุละ 80 คน คือ 
ชวงอายุ 11-19 ป ชวงอายุ 20-29 ป ชวงอายุ 30-39 ป ชวงอายุ 40-49 ป และชวงอายุ 50-60 ป ใช
วิธีการสุมตัวอยางคัดเลือกตามสะดวกและการสุมตัวอยางแบบโควตา และใชแบบสอบถามเปน         
เคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชประกอบดวย ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) และ
คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
กลุมตัวอยาง และ ใชสถิติการวิเคราะหสหสัมพันธเชิงสวน(Correlation coefficients) เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผาแฟช่ัน กับตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ ความเปนผูนํา
ดานแฟช่ัน ความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ัน และ ความตองการโดดเดนเฉพาะตัว และ
ใชการวิเคราะห t-Test หาความแตกตางของการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผาแฟช่ันกับจํานวนเงินท่ีใช
ในการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ัน จํานวนหนังสือแฟช่ันท่ีอาน ความถ่ีในการซื้อสินคาเส้ือผาแฟช่ันท่ีราน 
และแหลงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาเส้ือผาแฟช่ัน  
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จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญใชเงินซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ัน
ของตัวเองจํานวน 201 - 500 บาทตอเดือน อานหนังสือนิตยสารแฟช่ัน 1-2 เลมตอเดือน ซ้ือสินคา
เส้ือผาแฟช่ันเดือนละ 2-3 คร้ัง และหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาเส้ือผาแฟช่ันจากรานขายเส้ือผาแฟช่ันมาก
ท่ีสุด 

นอกจากนั้น จากผลการศึกษาพบวา การรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผาแฟช่ันของผูหญิง 
มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรอิสระท้ัง 3 ตัว คือ ความเปนผูนําดานแฟช่ัน ความเกี่ยวพันระหวาง
ผูบริโภคกับสินคาแฟช่ัน และ ความตองการโดดเดนเฉพาะตัว ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 

ในการศึกษาเ ร่ืองการรับนวัตกรรมสินค าแฟช่ันสามารถแบงกลุมผูตอบ
แบบสอบถามออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมผูบุกเบิก กลุมผูตาม และกลุมผูลาหลัง โดยกลุมผูบุกเบิก มี
ท้ังหมด 67 คน สวนใหญมีอายุระหวาง 20-29 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพคาขายหรือ
ธุรกิจสวนตัว และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาท สวนทางดานพฤติกรรมการซ้ือ โดย
เฉล่ีย กลุมผูบุกเบิก สวนใหญใชเงินซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ันของตัวเองจํานวน 1,001-2,000 บาทตอ
เดือน อานหนังสือนิตยสารแฟช่ัน 1-2 เลมตอเดือน มีความถ่ีการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ัน เดือนละ 2-3 
คร้ัง และสวนใหญหาขอมูลจากหนังสือนิตยสารแฟช่ันมากท่ีสุด และกลุมผูตาม (Follower) ซ่ึงมี
จํานวน 273 คน สวนใหญ มีอายุ 11-19 ป มีอาชีพ นักเรียน นิสิตหรือนักศึกษา และรายไดเฉล่ียตอ
เดือนตํ่ากวา 5,000 บาท สวนทางดานพฤติกรรมการซ้ือ โดยเฉล่ียในหนึ่งเดือน จะใชเงินซ้ือสินคา
เส้ือผาแฟช่ันของตัวเองจํานวน 501-1,000 บาท อานหนังสือนิตยสารแฟช่ัน 1-2 เลม มีความถ่ีการซ้ือ
สินคาเส้ือผาแฟช่ัน เดือนละ 2-3 คร้ัง และสวนใหญหาขอมูลจากรานขายเส้ือผาแฟช่ันมากท่ีสุด 

จากการวิเคราะห t-Test พบวา กลุมผูบุกเบิก และกลุมผูตาม มีความเปนผูนําดาน
แฟช่ันแตกตางกัน มีความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ันแตกตางกัน และมีความตองการ
โดดเดนเฉพาะตัวแตกตางกัน ในทุกตัวแปรยอย อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 
กลุมผูบุกเบิก และกลุมผูตาม มีการใชเงินซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ันแตกตางกันและมีความถ่ีในการซ้ือ
สินคาเส้ือผาแฟช่ันท่ีแตกตางกัน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this independent study were to investigate the relationship 
between consumer innovativeness towards fashion clothing among females in Mueang Chiang Mai 
District and three independent variables: fashion opinion leader, product involvement and need for 
uniqueness, as well as purchasing behavior.   

The samples of this study were 400 women, age between 11-60 years old, living in 
Mueang Chiang Mai District.  The samples were allocated to 5 age ranges: 11-19, 20-29, 30-39, 40-
49 and 50-60 years old, and comprised 80 heads for each span.  Convenient sampling and quota 
sampling methods were used. Frequency, percentage, mean and standard deviation were to report 
baseline data about respondents. Correlation coefficients were performed to test relationship 
between consumer fashion innovativeness and the three independent variables. Several t-Test 
analyses were conduct to differentiate innovators and followers on level of fashion innovativeness, 
spending, frequency of magazine reading, frequency of shopping, and information searching 
behavior. 

The results of this research indicated that most respondents spent 201-500 Baht 
per month on their fashion garments, read 1-2 fashion magazines per month, went shopping for 
clothes 2-3 times per month, and mostly searched fashion information from fashion stores. 
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The correlation analysis at the construct level showed that the consumer fashion 
innovativeness was positively related to fashion opinion leadership, product involvement and need 
for uniqueness at the 0.01 level. 

According to study about consumer fashion innovativeness, the respondents were 
categorized into 3 groups, namely, 67 innovators, 273 followers, and 60 laggards. Most innovators 
were 20-29 years old, held bachelor degree, were traders or business owners, and earned income of 
10,001-20,000 Baht per month. Their purchasing behavior disclosed that on average innovators 
spend 1,001-2,000 Baht per month on their clothes, read 1-2 fashion magazines, went shopping for 
clothes 2-3 times monthly and searched fashion information from fashion magazines. Most 
followers were 11-19 years old, were students, and had income lower than 5,000 per month. Their 
purchasing behavior showed that on average the followers spend 501-1,000 Baht per month on their 
clothes, read 1-2 fashion magazines monthly, went shopping for clothes 2-3 times per month and 
searched fashion information from fashion stores. 

The t-Test analyses showed that innovators and followers were significantly 
different in regards of opinion leadership, product involvement and need for uniqueness in all sub-
factors. Furthermore, innovators and followers were significantly different in spending and time for 
shopping at the 0.05 level. 
 


