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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรม
ของลูกคาในสินคาเสื้อผาแฟชั่นของผูหญิงที่อาศัยในอําเภอเมืองเชียงใหมกับตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ
ความเปนผูนําดานแฟชั่น ความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟชั่น และความตองการโดดเดน
เฉพาะตัว และพฤติกรรมการซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่นบางปจจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูหญิงที่อาศัยอยูในอําเภอเมืองเชียงใหม 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
เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชประกอบดวย ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) และ
คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
กลุมตัวอยาง และ ใชสถิติการวิเคราะหสหสัมพันธเชิงสวน(Correlation coefficients) เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรมสินคาเสื้อผาแฟชั่น กับตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ ความเปนผูนํา
ดานแฟชั่น ความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟชั่น และ ความตองการโดดเดนเฉพาะตัว และ
ใชการวิเคราะห t-Test หาความแตกตางของการรับนวัตกรรมสินคาเสื้อผาแฟชั่นกับจํานวนเงินที่ใช
ในการซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่น จํานวนหนังสือแฟชั่นที่อาน ความถี่ในการซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่นที่ราน
และแหลงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาเสื้อผาแฟชั่น

จ
จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญใชเงินซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่น
ของตัวเองจํานวน 201 - 500 บาทตอเดือน อานหนังสือนิตยสารแฟชั่น 1-2 เลมตอเดือน ซื้อสินคา
เสื้อผาแฟชั่นเดือนละ 2-3 ครั้ง และหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาเสื้อผาแฟชั่นจากรานขายเสื้อผาแฟชั่นมาก
ที่สุด
นอกจากนั้น จากผลการศึกษาพบวา การรับนวัตกรรมสินคาเสื้อผาแฟชั่นของผูหญิง
มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว คือ ความเปนผูนําดานแฟชั่น ความเกี่ยวพันระหวาง
ผูบริโภคกับสินคาแฟชั่น และ ความตองการโดดเดนเฉพาะตัว ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
ในการศึ ก ษาเรื่ อ งการรั บ นวั ต กรรมสิ น ค า แฟชั่ น สามารถแบ ง กลุ ม ผู ต อบ
แบบสอบถามออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมผูบุกเบิก กลุมผูตาม และกลุมผูลาหลัง โดยกลุมผูบุกเบิก มี
ทั้งหมด 67 คน สวนใหญมีอายุระหวาง 20-29 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพคาขายหรือ
ธุรกิจสวนตัว และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท สวนทางดานพฤติกรรมการซื้อ โดย
เฉลี่ย กลุมผูบุกเบิก สวนใหญใชเงินซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่นของตัวเองจํานวน 1,001-2,000 บาทตอ
เดือน อานหนังสือนิตยสารแฟชั่น 1-2 เลมตอเดือน มีความถี่การซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่น เดือนละ 2-3
ครั้ง และสวนใหญหาขอมูลจากหนังสือนิตยสารแฟชั่นมากที่สุด และกลุมผูตาม (Follower) ซึ่งมี
จํานวน 273 คน สวนใหญ มีอายุ 11-19 ป มีอาชีพ นักเรียน นิสิตหรือนักศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนต่ํากวา 5,000 บาท สวนทางดานพฤติกรรมการซื้อ โดยเฉลี่ยในหนึ่งเดือน จะใชเงินซื้อสินคา
เสื้อผาแฟชั่นของตัวเองจํานวน 501-1,000 บาท อานหนังสือนิตยสารแฟชั่น 1-2 เลม มีความถี่การซื้อ
สินคาเสื้อผาแฟชั่น เดือนละ 2-3 ครั้ง และสวนใหญหาขอมูลจากรานขายเสื้อผาแฟชั่นมากที่สุด
จากการวิเคราะห t-Test พบวา กลุมผูบุกเบิก และกลุมผูตาม มีความเปนผูนําดาน
แฟชั่นแตกตางกัน มีความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟชั่นแตกตางกัน และมีความตองการ
โดดเดนเฉพาะตัวแตกตางกัน ในทุกตัวแปรยอย อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
กลุมผูบุกเบิก และกลุมผูตาม มีการใชเงินซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่นแตกตางกันและมีความถี่ในการซื้อ
สินคาเสื้อผาแฟชั่นที่แตกตางกัน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ฉ
Independent Study Title

Consumer Innovativeness in Fashion Clothing Among Females
in Mueang Chiang Mai District

Auther

Mr. Thanawat Supasee

Degree

Master Degree of Business Administration

Independent Study Advisory Committee
Associate Professor Dr. Chirawan Chaisuwan Chairperson
Associate Professor Dr. Siriwut Buranapin Member

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, 4049 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.

ช
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 subfactors. Furthermore, innovators and followers were significantly different in spending and time for
shopping at the 0.05 level.

