บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่ วของ
ในการศึกษาเรื่องการรับนวัตกรรมของลูกคาในสินคาเสื้อผาแฟชั่นของผูหญิงที่
อาศัยในอําเภอเมืองเชียงใหม ไดอาศัยทฤษฎี และแนวความคิดหลายสวน มาเปนกรอบในการศึกษา
ซึ่งสามารถนําเสนอได ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
2.1.1 ทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม (Diffusion of innovation)
Roger (1995) ใหความหมายของนวัตกรรมวา คือ ความคิด (idea) การปฏิบัติ
(practice) หรือวัตถุ (Object) ซึ่งบุคคลพิจารณาเห็นวาใหม ไมวาสิ่งนั้นจะเปนของใหมโดยนับเวลา
ตั้งแตแรกพบหรือไม แตขึ้นอยูกับการที่บุคคลรับรูวาสิ่งนั้นเปนของใหมโดยความเห็นของบุคคล
เอง ซึ่งเปนเครื่องตัดสินการตอบสนองของบุคคลที่มีตอสิ่งนั้น ถาบุคคลใดเห็นวาอะไรเปนสิ่งใหม
สําหรับตน สิ่งนั้นก็จะเปนนวัตกรรม
การรับนวัตกรรมของผูบริโภค (Consumer innovativeness) หมายถึง ลักษณะแนว
โนมที่บุคคลจะซื้อสินคาใหมเร็วและบอยครั้งกวาคนอื่นๆในสังคมซึ่ง เปนลักษณะ ที่สําคัญประการ
หนึ่ ง ของกลุ  ม นั ก บุ ก เบิ ก (Innovator)
การยอมรั บ นวั ต กรรมของผู  บ ริ โ ภค (Consumer
innovativeness) ของแตละบุคคลจะมีลักษณะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับประเภทสินคา ยิ่งผู
บริโภคมีการยอมรับนวัตกรรม (Innovativeness) มากเทาไหร ผูบริโภคก็มีแนวโนมที่จะซื้อสินคา
ใหม กอนผูอื่นมากเทานั้น (Midgley & Dowling, 1978; Goldsmith et al.,1998; Blackwell, Miniard
& Engel, 2001)
Blackwell, Miniard และ Engel (2001) อธิบายวา การแพรกระจายนวัตกรรม
(Diffusion of innovation) คือกระบวนการที่นวัตกรรม (Innovation) ไดรับ การสื่อสาร ผานทางชอง
ทางตางๆ ไปยังสมาชิกในสังคม ภายในระยะเวลาหนึ่ง โดยนวัตกรรมในที่นี้เปนไดทั้งสินคาใหม
บริการ หรือแนวคิดตางๆ ที่คนในสังคมนั้นๆเกิดการรับรูวาเปนสิ่งใหมที่ตนยังไมเคยรูจักมากอน
ประเภทของกลุมผูรับนวัตกรรม (Adopter categories) สามารถ แบงออกไดเปน 5
กลุมใหญ คือ กลุมนักบุกเบิก (Innovator) ซึ่งมีจํานวน 2.5% กลุมผูนํา (Early adopter) มีจํานวน
13.5% คนสวนใหญกลุมแรก (Early majority) มีจํานวน 34% คนสวนใหญกลุมหลัง (Late
majority) มีจํานวน 34% และกลุมลาหลัง (Laggards) มีจํานวน 16% (Moven ,1994)
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ภาพที่ 2.1 แสดงประเภทของกลุมผูรับนวัตกรรม (Adopter categories)

2.1.2 ผูนําทางความคิดดานแฟชั่น (Fashion opinion leader)
Feick และ Price (1987) กลาวไววา ผูนําทางความคิดคือ กลุมบุคคลที่ทําหนาที่
เหมื อนตั ว แทนข อ มูล ข า วสารเชื่อ มระหวา งสื่อ สารมวลชนกั บ ความคิ ด เห็ น และทางเลื อ กของ
ประชาชน พวกเขามักจะมีผลกระทบที่สําคัญตอการกระจายของสินคาตามเปาหมายทางการตลาด
ทั้งนี้เพราะวาผูนําทางความคิดเปนบุคคลที่มีอิทธิพลทางดานความคิดตอบุคคลกลุมอื่นผานทางการ
สื่อสารระหวางบุคคล
ผู นํ า ทางความคิด เปน ผูบริ โภคที่มีค วามรูแ ละมีค วามเกี่ย วพั น กับ ประเภทของ
ผลิตภัณฑสูง ดังนั้นผูบริโภคเหลานี้ จึงมีความสําคัญอยางมากตอนักการตลาดในการเผยแพรขอมูล
ของผลิตภัณฑ ผูนําทางความคิดสวนใหญ จะใชผลิตภัณฑที่ใหความพึงพอใจสูง และแสดงออกถึง
ความเปนตัวตนมาก เชน เสื้อผา (Darley,1999) และมีการคนพบอยางเห็นไดชัดจากการศึกษา
แฟชั่นวา โดยสวนใหญผูนํานวัตกรรมทางดานแฟชั่นมีความเปนผูนําทางความคิดทางดานแฟชั่น
เชนกัน (Goldsmith et al.,1998)
ผูนําความคิดแฟชั่น(Fashion opinion leader) สามารถอธิบายไดวาเปนกลุมคนที่มี
ความสนใจในเรื่องแฟชั่นมากกวาผูบริโภคทั่วไปในตลาด เปนผูซึ่งมีความมั่นใจมากในเรื่องของ
รสนิยมของตนเอง เปนคนแรกที่จะซื้อผลิตภัณฑรูปแบบใหม และที่สําคัญที่สุดคือ เปนผูมีอิทธิพล
ตอผูบริโภคอื่นในการรับและซื้อแฟชั่นใหม (Beaudion et al.,1998) ผูนําความคิดแฟชั่นมีอิทธิพล
ทางคําพู ด ต อ กลุ ม คนทั่ ว ไปและกลุมผูบริโภคที่รับ แฟชั่น ชา โดยการแสดงออกมาให เ ห็ น ผาน
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พฤติกรรมการแสดงออกของพวกเขา ผูนําทางแฟชั่นมีแนวโนมที่จะใชเงินในการซื้อเสื้อผามากกวา
และมีการซื้อบอยกวาผูบริโภคอื่นๆ มีการอานนิตยสารเกี่ยวกับแฟชั่นมากกวากลุมที่ไมใชผูนํา และ
มีแนวโนมที่จะซื้อเสื้อผาตามที่ไดรับแรงกระตุนมากกวาผูบริโภคคนอื่นๆ (Beaudion et al.,1998)
2.1.3 ความเกี่ยวพันกับสินคา (Product Involvement)
Rothschild (อางใน Goldsmith & Emmert, 1991:364) ใหคํานิยามความเกี่ยวพันวา
เปน “แรงจูงใจหรือความสนใจ ที่ถูกกระตุนใหเกิดขึ้นโดยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ” ความเกี่ยวพัน
กับผลิตภัณฑเปนสิ่งสําคัญในการทําความเขาใจทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภค เพราะวาความ
เกี่ยวพันเปนศูนยกลางของปจจัยแรงกระตุนที่ทําใหเกิดกระบวนการตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคที่มีความ
เกี่ยวพันจะแสดงความรูสึกสนใจ และมีความกระตือรือรนตอผลิตภัณฑที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และ
ผูบริโ ภคจะมี ค วามเกี่ย วพัน กั บ สิ น คา เมื่อไดรับรู วาสิน ค าที่ส นใจได ต อบสนองความต อ งการ
เปาหมายและคานิยมของเขา (Kim et al., 2002)
เสื้อผาเปนกลุมสินคาที่ถูกจัดใหเปนสินคาประเภทที่ชักจูงใหเกิดความเกี่ยวพันใน
ระดับสูง (Kim et al., 2002) เนื่องจาก ผูบริโภคใชความพยายามและเวลาในการเลือกซื้อเสื้อผามาก
ดังนั้น กลุมคนที่ใหความสําคัญเปนอยางมากกับเสื้อผา เปนกลุมที่ถูกดึงเขาสูรูปแบบหรือแฟชั่นใน
ขณะนั้นไดงาย (O’Cass, 2004)
ความเกี่ยวพันไดถูกนําไปใชตรวจสอบการรับนวัตกรรมเสื้อผาแฟชั่นในงานศึกษา
หลายๆ ชิ้น (Browne & Kaldenberg, 1997; Flynn & Goldsmith, 1993) ความเกี่ยวพันทางแฟชั่น
มุงเนนไปที่ปฏิกิริยาของผูบริโภคตอเสื้อผาแฟชั่นในยามที่มีการกระตุนการตลาด ยิ่งผูบริโภคให
ความสําคัญกับเสื้อผาแฟชั่นมากเทาไหรก็ยิ่งมีความเกี่ยวพันกับสินคามากขึ้นเทานั้น (Kim et al.,
2002)
2.1.4 ความตองการความโดดเดนเฉพาะตัว (Need for Uniqueness)
Fromkin (อางใน Roehrich, 2002) เปนผูเสนอแนะครั้งแรกวา การรับนวัตกรรม
เชื่อมโยงกับความตองการความโดดเดนเฉพาะตัว จากงานวิจัยของเขากลาววา คนที่มีความตองการ
ความโดดเดนเฉพาะตัวคือ กลุมบุคคลที่ไมสนใจบุคคลคนอื่นตอความคิดหรือการกระทําที่แตกตาง
ของตัวเอง มีความปรารถนาที่จะไมทําตามกฏระเบียบอยูเสมอ และ มีความเต็มใจที่จะปองกันความ
คิดเห็นของตัวเองตอสาธารณะชน
Burns และ Krampf (อางใน Roehrich, 2002) ออกความเห็นวา ผูบริโภคที่มีความ
ต อ งการความโดดเด น เฉพาะตั ว สู ง สามารถเรี ย นรู ที่ จ ะปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ สิ น ค า ใหม มากกว า
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ผูบริโภคที่ความตองการความโดดเดนเฉพาะตัวต่ํา และความตองการความโดดเดนเฉพาะตัวสูงเปน
สาเหตุใหมีความนาเชื่อถือในการรับนวัตกรรมใหมตามมา เนื่องจาก ความตองการความโดดเดน
เฉพาะตัวทําใหผูบริโภคมีความเปนอิสระในการตัดสินใจซื้อสินคาตางๆ
ความตองการความโดดเดนเฉพาะตัว แสดงออกใหเห็นในการตัดสินใจซื้อเสื้อผา
แฟชั่น คือ ถาผูบริโภครับรูวาตัวเขาเองรูสึกไมมีความโดดเดนเพียงพอตอความตองการมีลักษณะ
เฉพาะตัว พวกเขาจะถูกกระตุนใหรูสึกอยากซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่น เพราะสินคาเสื้อผาแฟชั่นมี
ศักยภาพสูงในการแสดงความโดดเดนเฉพาะตัว (Burns & Warren, 1995)
2.1.5 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer
Behavior)
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เปนการวิจัย
หรือคนหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อหรือการใชบริการของผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความ
ตองการและพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถ
จัดกลยุทธการตลาด ที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหเกิดความพึงพอใจไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงสาเหตุทั้ง
ปวงที่มีอิทธิพล ทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ ซึ่งโดยการเขาใจถึงสาเหตุตางๆ ที่มี
ผลในการจูงใจ หรือกํากับการตัดสินใจนั่นเองที่จะทําใหนักการตลาดสามารถตอบสนองผูบริโภค
ไดสําเร็จ ดวยการสามารถชักนําและหวานลอมใหลูกคาซื้อสินคา และมีความจงรักภักดีที่จะซื้อซ้ํา
ตอเนื่องไปเรื่อยๆ โดยใชคําถามเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่ง
ประกอบไปดวย Who? What? Why? Whom? When? Where? และ How? เพื่อคนหาคําตอบ 7
ประการ หรือ 7Os ประกอบดวย Occupants, Objects, Organizations, Occasions, Outlets และ
Operations (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2544)
การตัดสินใจเกี่ยวกับสินคาไดรับอิทธิพลจากจํานวนทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
การวิเคราะหจํานวนเงินและความถี่ในการซื้อสินคาของผูบริโภค ทําใหผูผลิตทราบไดวาสินคาที่
ผลิตออกมาสามารถขายไดหรือไม มีความคุมคาในการเสนอขายหรือไม และทําใหรูวาผูบริโภคใช
เงินและเวลาในการใชจายซื้อสินคามากนอยเพียงใดดวย มีประโยชนตอการตัดสินใจของนักการ
ตลาดเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได (อดุลย จาตุรงคกุล และคณะ, 2550)
การศึกษาพฤติกรรมการรับสื่อนิตยสารผูหญิงมีความสําคัญ เนื่องจากนิตยสาร
ผูหญิงมีเนื้อหาเนนในเรื่องที่เปนความสนใจของผูหญิงทั่วไป เปนสื่อที่ผูหญิงใหความสําคัญในการ
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อานเปนอยางมาก และนิตยสารสามารถใหบริการทางดานธุรกิจได โดยเฉพาะในแงของโฆษณา
สามารถนําเสนอขอมูลขาวสารของสินคาและบริการไดอยางดีเทียบเทากับสื่ออื่นๆ ทําใหผูอาน
ได รั บ ทราบข อ มู ล ได เ ห็ น ว า สิ น ค า และบริ ก ารชนิ ด ใดเป น ที่ ต อ งการของตนซึ่ ง ทํ า ให เ กิ ด การ
ตัดสินใจเลือกที่มีประสิทธิภาพ (จุฑามาศ พาณิชยรังสี. 2549)
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
อัญชัน สันติไชยกุล (2547) ทําการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูเกี่ยวกับ
ตนเอง และการรับนวัตกรรมของวัยรุนในกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การวิจัย กลุมตัวอยางวัยรุนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-19 ป จํานวน
400 คน ใชสถิติ การวิเคราะหปจจัย (Factor analysis) และการวิเคราะหจัดกลุม (Cluster Analysis)
ใช ใ นการลดตั ว แปรและจั ด กลุ  ม รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต และ หาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ
(Correlation Coefficient) และการทดสอบไคสแควร เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางกลุม
ของรูปแบบการดําเนินชีวิตและการรับนวัตกรรมสินคาแฟชั่น ผลการวิจัยพบวา 1. รูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของวัยรุนในกรุงเทพมหานคร สามารถ แบงออกไดเปน 10 รูปแบบ คือ 1) ตามแฟชั่น
และกระแสนิยม 2) มุงมั่นจริงจัง 3) คนดีของสังคม 4) อนุรักษนิยม 5) รักสบายไม สนใจโลก 6)
สูชีวิต 7) บันเทิงนิยม 8) ยึดมั่นในศีลธรรม 9) มีความคิดรอบคอบและชอบเลนเกมส และ 10)
บานแสนสุข 2. การรับรูเกี่ยวกับตนเองตามที่เปนจริงและการรับรูเกี่ยวกับตนเองทางสังคมของ
วัยรุน มีลักษณะสอดคลองกันในทุกคุณลักษณะ 3. วัยรุนในกรุงเทพมหานครจํานวนรอยละ 11.4
จัดเปนกลุมผูบุกเบิก(Innovator) ทาง ดานแฟชั่น สวน กลุมผูตาม (Follower) ทางดานแฟชั่นมี
จํานวนร อยละ 88.6 4. รู ปแบบการดําเนิน ชีวิตและการรับรูเกี่ย วกับตนเองของวัย รุ น มีค วาม
สัมพันธกันทั้งทางบวกและทางลบ 5. รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบตามแฟชั่นและกระแสนิยม มี
ความสัมพันธทางบวกกับการรับนวัตกรรมสินคา แฟชั่น และรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบรักสบาย
ไมสนใจโลก อนุรักษนิยม สูชีวิต รวมทั้งมีความคิดรอบคอบและชอบเลนเกมส มีความสัมพันธทาง
ลบกับการรับนวัตกรรมสินคาแฟชั่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 6. การรับรูเกี่ยวกับตนเองและการ
รับนวัตกรรมสินคาแฟชั่นของวัยรุน มีความสัมพันธกันทั้งทางบวกและทางลบอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
ดารยา ใจแปง (2551) ทําการศึกษาการเลือกซื้อเครื่องแตงกายแฟชั่นผูหญิงของ
ผูบริโภคในเขตอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบไปดวย ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย มีกลุมตัวอยางคือ
นักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 360 คน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง
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สวนใหญ มักจะเลือกซื้อเครื่องแตงกายแฟชั่นตามรานขายเสื้อผาที่มีอยูทั่วไป มีความถี่ในการซื้ออยู
ที่ 1 ครั้งตอ 2 สัปดาห และซื้อในวันเสาร ชวงตนเดือนหรือสัปดาหแรกของเดือน มีคาใชจายในการ
ซื้อประมาณ 500 บาทตอครั้ง นิยมเลือกซื้อเสื้อผาในรูปแบบเสื้อยืดที่มีลวดลายแบบรูปตัวอักษร
และมีสีสัน โทนกลาง ดํา ขาว เทา น้ําตาล ครีม โดยผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคือกลุมเพื่อน
และมีตนแบบการแตงกายมาจากดารา นักรอง และนักแสดงในสื่อโทรทัศน สําหรับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดในการเลือกซิ้อ แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานราคาเปนปจจัยที่กลุมตัวอยางให
ความสนใจเปน อันดับแรก และปญหาสวนใหญที่พบคือ ปญหาดานตัวสินคา โดยเฉพาะเรื่อง
เกี่ยวกับสินคาไมมีขนาดที่ตองการ
Jordaan และ Simpson (2006) ทําการศึกษาการรับนวัตกรรมเสื้อผาแฟชั่นของ
ผูหญิงในหางสรรพสินคาเมนลินในประเทศแอฟริกาใต โดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางคือ
วั ย รุ น ที่ จั บ จ า ยใช ส อยในห า งสรรพสิ น ค า เมนลิ น จํ า นวน 120 คน เป น การศึ ก ษาเพื่ อ หา
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการรั บ นวั ต กรรมกั บ ความเป น ผู นํ า ด า นแฟชั่ น ความเกี่ ย วพั น ระหว า ง
ผูบริโภคกับสินคาแฟชั่น และความตองการโดดเดนเฉพาะตัว โดยใชมาตรวัดการรับนวัตกรรมตาม
งานวิจัยของ Goldsmith et al. (1998) มาตรวัดความเปนผูนําดานแฟชั่น ตามงานวิจัยของ Bearden et
al. (1993) มาตรวัดความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟชั่นของ Mittal และ Lee (1989) และ
มาตรวัดความตองการโดดเดนเฉพาะตัว ของ Roehrich (2002) ใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
(Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา การรับนวัตกรรมสินคา
แฟชั่นของวัยรุน มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว
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2.3 สรุปกรอบแนวคิดการศึกษา
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาหาความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรมสินคา
เสื้อผาแฟชั่น กับตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ ความเปนผูนําดานแฟชั่น ความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภค
กับสินคาแฟชั่น และความตองการความโดดเดนเฉพาะตัว วามีความสัมพันธกันอยางไร ตัวแปรใด
มีผลตอการรับนวัตกรรมสินคาเสื้อผาแฟชั่นในทั้ง 3 ตัวแปรนี้
ภาพที่ 2.2 แสดงแบบจําลองเกี่ยวกับการหาความสัมพันธการรับนวัตกรรมกับตัวแปรอิสระ 3 ตัว
ตามวัตถุประสงคของการศึกษา

