
บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
  ในการศึกษาเร่ืองการรับนวัตกรรมของลูกคาในสินคาเส้ือผาแฟช่ันของผูหญิงท่ี
อาศัยในอําเภอเมืองเชียงใหม ไดอาศัยทฤษฎี และแนวความคิดหลายสวน มาเปนกรอบในการศึกษา
ซ่ึงสามารถนําเสนอได ดังนี้ 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
  2.1.1 ทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม (Diffusion of innovation) 
  Roger (1995) ใหความหมายของนวัตกรรมวา คือ ความคิด (idea) การปฏิบัติ 
(practice) หรือวัตถุ (Object) ซ่ึงบุคคลพิจารณาเห็นวาใหม ไมวาส่ิงนั้นจะเปนของใหมโดยนับเวลา
ต้ังแตแรกพบหรือไม แตข้ึนอยูกับการท่ีบุคคลรับรูวาส่ิงนั้นเปนของใหมโดยความเห็นของบุคคล
เอง ซ่ึงเปนเคร่ืองตัดสินการตอบสนองของบุคคลท่ีมีตอส่ิงนั้น ถาบุคคลใดเห็นวาอะไรเปนส่ิงใหม
สําหรับตน ส่ิงนั้นก็จะเปนนวัตกรรม 
  การรับนวัตกรรมของผูบริโภค (Consumer innovativeness) หมายถึง ลักษณะแนว
โนมท่ีบุคคลจะซ้ือสินคาใหมเร็วและบอยคร้ังกวาคนอ่ืนๆในสังคมซ่ึง เปนลักษณะ ท่ีสําคัญประการ
หนึ่งของกลุมนักบุกเบิก  (Innovator) การยอมรับนวัตกรรมของผู บริโภค (Consumer 
innovativeness) ของแตละบุคคลจะมีลักษณะแตกตางกันไปโดยข้ึนอยูกับประเภทสินคา ยิ่งผู
บริโภคมีการยอมรับนวัตกรรม (Innovativeness) มากเทาไหร  ผูบริโภคก็มีแนวโนมท่ีจะซ้ือสินคา 
ใหม กอนผูอ่ืนมากเทานั้น  (Midgley & Dowling, 1978; Goldsmith et al.,1998; Blackwell, Miniard 
& Engel, 2001) 
  Blackwell, Miniard และ Engel (2001) อธิบายวา การแพรกระจายนวัตกรรม 
(Diffusion of innovation) คือกระบวนการท่ีนวัตกรรม (Innovation) ไดรับ การส่ือสาร ผานทางชอง
ทางตางๆ ไปยังสมาชิกในสังคม ภายในระยะเวลาหน่ึง โดยนวัตกรรมในท่ีนี้เปนไดท้ังสินคาใหม 
บริการ หรือแนวคิดตางๆ ท่ีคนในสังคมนั้นๆเกิดการรับรูวาเปนส่ิงใหมท่ีตนยังไมเคยรูจักมากอน  

ประเภทของกลุมผูรับนวัตกรรม (Adopter categories) สามารถ แบงออกไดเปน 5 
กลุมใหญ คือ กลุมนักบุกเบิก (Innovator) ซ่ึงมีจํานวน 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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ภาพท่ี 2.1 แสดงประเภทของกลุมผูรับนวัตกรรม (Adopter categories) 
 

 

 
 

2.1.2 ผูนําทางความคิดดานแฟชั่น (Fashion opinion leader) 
Feick และ Price (1987) กลาวไววา ผูนําทางความคิดคือ กลุมบุคคลที่ทําหนาท่ี

เหมือนตัวแทนขอมูลขาวสารเช่ือมระหวางส่ือสารมวลชนกับความคิดเห็นและทางเลือกของ
ประชาชน พวกเขามักจะมีผลกระทบท่ีสําคัญตอการกระจายของสินคาตามเปาหมายทางการตลาด 
ท้ังนี้เพราะวาผูนําทางความคิดเปนบุคคลท่ีมีอิทธิพลทางดานความคิดตอบุคคลกลุมอ่ืนผานทางการ
ส่ือสารระหวางบุคคล 

ผูนําทางความคิดเปนผูบริโภคที่มีความรูและมีความเกี่ยวพันกับประเภทของ
ผลิตภัณฑสูง ดังนั้นผูบริโภคเหลานี้ จึงมีความสําคัญอยางมากตอนักการตลาดในการเผยแพรขอมูล
ของผลิตภัณฑ ผูนําทางความคิดสวนใหญ จะใชผลิตภัณฑท่ีใหความพึงพอใจสูง และแสดงออกถึง
ความเปนตัวตนมาก เชน เส้ือผา (Darley,1999)  และมีการคนพบอยางเห็นไดชัดจากการศึกษา
แฟช่ันวา โดยสวนใหญผูนํานวัตกรรมทางดานแฟช่ันมีความเปนผูนําทางความคิดทางดานแฟช่ัน
เชนกัน (Goldsmith et al.,1998)   

ผูนําความคิดแฟช่ัน(Fashion opinion leader) สามารถอธิบายไดวาเปนกลุมคนท่ีมี
ความสนใจในเร่ืองแฟช่ันมากกวาผูบริโภคท่ัวไปในตลาด เปนผูซ่ึงมีความม่ันใจมากในเร่ืองของ
รสนิยมของตนเอง เปนคนแรกท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑรูปแบบใหม และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ เปนผูมีอิทธิพล
ตอผูบริโภคอ่ืนในการรับและซ้ือแฟช่ันใหม (Beaudion et al.,1998)  ผูนําความคิดแฟช่ันมีอิทธิพล
ทางคําพูดตอกลุมคนท่ัวไปและกลุมผูบริโภคที่รับแฟช่ันชา โดยการแสดงออกมาใหเห็นผาน
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พฤติกรรมการแสดงออกของพวกเขา ผูนําทางแฟช่ันมีแนวโนมท่ีจะใชเงินในการซ้ือเส้ือผามากกวา
และมีการซ้ือบอยกวาผูบริโภคอ่ืนๆ มีการอานนิตยสารเกี่ยวกับแฟช่ันมากกวากลุมท่ีไมใชผูนํา และ
มีแนวโนมท่ีจะซ้ือเส้ือผาตามท่ีไดรับแรงกระตุนมากกวาผูบริโภคคนอ่ืนๆ (Beaudion et al.,1998) 

 
2.1.3 ความเกี่ยวพันกับสินคา (Product Involvement) 
Rothschild (อางใน Goldsmith & Emmert, 1991:364) ใหคํานิยามความเกี่ยวพันวา

เปน “แรงจูงใจหรือความสนใจ ท่ีถูกกระตุนใหเกิดข้ึนโดยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ” ความเกี่ยวพัน
กับผลิตภัณฑเปนส่ิงสําคัญในการทําความเขาใจทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภค เพราะวาความ
เกี่ยวพันเปนศูนยกลางของปจจัยแรงกระตุนท่ีทําใหเกิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ผูบริโภคที่มีความ
เกี่ยวพันจะแสดงความรูสึกสนใจ และมีความกระตือรือรนตอผลิตภัณฑท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกัน และ
ผูบริโภคจะมีความเกี่ยวพันกับสินคา เม่ือไดรับรูวาสินคาท่ีสนใจไดตอบสนองความตองการ 
เปาหมายและคานิยมของเขา (Kim et al., 2002) 

เส้ือผาเปนกลุมสินคาท่ีถูกจัดใหเปนสินคาประเภทที่ชักจูงใหเกิดความเกี่ยวพันใน
ระดับสูง (Kim et al., 2002) เนื่องจาก ผูบริโภคใชความพยายามและเวลาในการเลือกซ้ือเส้ือผามาก 
ดังนั้น กลุมคนท่ีใหความสําคัญเปนอยางมากกับเส้ือผา เปนกลุมท่ีถูกดึงเขาสูรูปแบบหรือแฟช่ันใน
ขณะน้ันไดงาย (O’Cass, 2004)  

ความเกี่ยวพันไดถูกนําไปใชตรวจสอบการรับนวัตกรรมเส้ือผาแฟช่ันในงานศึกษา
หลายๆ ช้ิน (Browne & Kaldenberg, 1997; Flynn & Goldsmith, 1993) ความเกี่ยวพันทางแฟช่ัน
มุงเนนไปท่ีปฏิกิริยาของผูบริโภคตอเส้ือผาแฟชั่นในยามท่ีมีการกระตุนการตลาด ยิ่งผูบริโภคให
ความสําคัญกับเส้ือผาแฟช่ันมากเทาไหรก็ยิ่งมีความเก่ียวพันกับสินคามากข้ึนเทานั้น (Kim et al., 
2002) 

 
2.1.4 ความตองการความโดดเดนเฉพาะตัว (Need for Uniqueness) 
Fromkin (อางใน Roehrich, 2002) เปนผูเสนอแนะคร้ังแรกวา การรับนวัตกรรม

เช่ือมโยงกับความตองการความโดดเดนเฉพาะตัว จากงานวิจัยของเขากลาววา คนท่ีมีความตองการ
ความโดดเดนเฉพาะตัวคือ กลุมบุคคลท่ีไมสนใจบุคคลคนอ่ืนตอความคิดหรือการกระทําท่ีแตกตาง
ของตัวเอง มีความปรารถนาท่ีจะไมทําตามกฏระเบียบอยูเสมอ และ มีความเต็มใจท่ีจะปองกันความ
คิดเห็นของตัวเองตอสาธารณะชน 

Burns และ Krampf (อางใน Roehrich, 2002) ออกความเห็นวา ผูบริโภคที่มีความ
ตองการความโดดเดนเฉพาะตัวสูง สามารถเรียนรูท่ีจะปรับตัวใหเขากับสินคาใหม มากกวา
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ผูบริโภคท่ีความตองการความโดดเดนเฉพาะตัวตํ่า และความตองการความโดดเดนเฉพาะตัวสูงเปน
สาเหตุใหมีความนาเช่ือถือในการรับนวัตกรรมใหมตามมา เนื่องจาก ความตองการความโดดเดน
เฉพาะตัวทําใหผูบริโภคมีความเปนอิสระในการตัดสินใจซ้ือสินคาตางๆ  

ความตองการความโดดเดนเฉพาะตัว แสดงออกใหเห็นในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา
แฟช่ัน คือ  ถาผูบริโภครับรูวาตัวเขาเองรูสึกไมมีความโดดเดนเพียงพอตอความตองการมีลักษณะ
เฉพาะตัว พวกเขาจะถูกกระตุนใหรูสึกอยากซ้ือสินคาเส้ือผาแฟชั่น เพราะสินคาเส้ือผาแฟช่ันมี
ศักยภาพสูงในการแสดงความโดดเดนเฉพาะตัว (Burns & Warren, 1995) 

 
2.1.5 แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer 

Behavior) 
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เปนการวิจัย

หรือคนหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือหรือการใชบริการของผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความ
ตองการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค คําตอบท่ีไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถ
จัดกลยุทธการตลาด ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหเกิดความพึงพอใจไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงสาเหตุท้ัง
ปวงท่ีมีอิทธิพล ทําใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการ ซ่ึงโดยการเขาใจถึงสาเหตุตางๆ ท่ีมี
ผลในการจูงใจ หรือกํากับการตัดสินใจนั่นเองท่ีจะทําใหนักการตลาดสามารถตอบสนองผูบริโภค
ไดสําเร็จ ดวยการสามารถชักนําและหวานลอมใหลูกคาซ้ือสินคา และมีความจงรักภักดีท่ีจะซ้ือซํ้า
ตอเนื่องไปเร่ือยๆ โดยใชคําถามเพ่ือคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึง
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 ซ่ึง
การวิเคราะหจํานวนเงินและความถ่ีในการซ้ือสินคาของผูบริโภค ทําใหผูผลิตทราบไดวาสินคาท่ี
ผลิตออกมาสามารถขายไดหรือไม มีความคุมคาในการเสนอขายหรือไม และทําใหรูวาผูบริโภคใช
เงินและเวลาในการใชจายซ้ือสินคามากนอยเพียงใดดวย มีประโยชนตอการตัดสินใจของนักการ
ตลาดเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได (อดุลย จาตุรงคกุล และคณะ, 2550) 
  การศึกษาพฤติกรรมการรับส่ือนิตยสารผูหญิงมีความสําคัญ เนื่องจากนิตยสาร
ผูหญิงมีเนื้อหาเนนในเร่ืองท่ีเปนความสนใจของผูหญิงท่ัวไป เปนส่ือท่ีผูหญิงใหความสําคัญในการ
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อานเปนอยางมาก และนิตยสารสามารถใหบริการทางดานธุรกิจได โดยเฉพาะในแงของโฆษณา 
สามารถนําเสนอขอมูลขาวสารของสินคาและบริการไดอยางดีเทียบเทากับส่ืออ่ืนๆ ทําใหผูอาน
ไดรับทราบขอมูล ไดเห็นวาสินคาและบริการชนิดใดเปนท่ีตองการของตนซ่ึงทําใหเกิดการ
ตัดสินใจเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ (จุฑามาศ พาณิชยรังสี. 2549)  
 
2.2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
  อัญชัน สันติไชยกุล (2547) ทําการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูเกี่ยวกับ
ตนเอง และการรับนวัตกรรมของวัยรุนในกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือใน
การวิจัย กลุมตัวอยางวัยรุนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-19 ป จํานวน 
400 คน ใชสถิติ การวิเคราะหปจจัย (Factor analysis) และการวิเคราะหจัดกลุม (Cluster Analysis) 
ใชในการลดตัวแปรและจัดกลุมรูปแบบการดําเนินชีวิต และ หาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
(Correlation Coefficient) และการทดสอบไคสแควร เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางกลุม
ของรูปแบบการดําเนินชีวิตและการรับนวัตกรรมสินคาแฟชั่น ผลการวิจัยพบวา 1. รูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของวัยรุนในกรุงเทพมหานคร สามารถ  แบงออกไดเปน 10 รูปแบบ คือ 1) ตามแฟช่ัน
และกระแสนิยม  2) มุงม่ันจริงจัง  3) คนดีของสังคม 4) อนุรักษนิยม  5) รักสบายไม สนใจโลก  6) 
สูชีวิต  7) บันเทิงนิยม  8) ยึดม่ันในศีลธรรม  9) มีความคิดรอบคอบและชอบเลนเกมส  และ 10) 
บานแสนสุข  2. การรับรูเกี่ยวกับตนเองตามท่ีเปนจริงและการรับรูเกี่ยวกับตนเองทางสังคมของ
วัยรุน มีลักษณะสอดคลองกันในทุกคุณลักษณะ  3. วัยรุนในกรุงเทพมหานครจํานวนรอยละ 11.4 
จัดเปนกลุมผูบุกเบิก(Innovator) ทาง ดานแฟช่ัน สวน กลุมผูตาม (Follower) ทางดานแฟช่ันมี
จํานวนรอยละ 88.6  4. รูปแบบการดําเนินชีวิตและการรับรูเกี่ยวกับตนเองของวัยรุน มีความ
สัมพันธกันท้ังทางบวกและทางลบ  5. รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบตามแฟช่ันและกระแสนิยม มี
ความสัมพันธทางบวกกับการรับนวัตกรรมสินคา แฟช่ัน และรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบรักสบาย
ไมสนใจโลก อนุรักษนิยม สูชีวิต รวมท้ังมีความคิดรอบคอบและชอบเลนเกมส มีความสัมพันธทาง
ลบกับการรับนวัตกรรมสินคาแฟชั่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  6. การรับรูเกี่ยวกับตนเองและการ
รับนวัตกรรมสินคาแฟช่ันของวัยรุน มีความสัมพันธกันท้ังทางบวกและทางลบอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ   
  ดารยา ใจแปง (2551) ทําการศึกษาการเลือกซ้ือเคร่ืองแตงกายแฟช่ันผูหญิงของ
ผูบริโภคในเขตอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบไปดวย ความถี่ รอยละ และคาเฉล่ีย มีกลุมตัวอยางคือ
นักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 360 คน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง
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สวนใหญ มักจะเลือกซ้ือเคร่ืองแตงกายแฟช่ันตามรานขายเส้ือผาท่ีมีอยูท่ัวไป มีความถ่ีในการซ้ืออยู
ท่ี 1 คร้ังตอ 2 สัปดาห และซ้ือในวันเสาร ชวงตนเดือนหรือสัปดาหแรกของเดือน มีคาใชจายในการ
ซ้ือประมาณ 500 บาทตอคร้ัง นิยมเลือกซ้ือเส้ือผาในรูปแบบเส้ือยืดท่ีมีลวดลายแบบรูปตัวอักษร 
และมีสีสัน โทนกลาง ดํา ขาว เทา น้ําตาล ครีม โดยผูท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือคือกลุมเพื่อน 
และมีตนแบบการแตงกายมาจากดารา นักรอง และนักแสดงในส่ือโทรทัศน สําหรับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ิอ แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานราคาเปนปจจัยท่ีกลุมตัวอยางให
ความสนใจเปนอันดับแรก และปญหาสวนใหญท่ีพบคือ ปญหาดานตัวสินคา โดยเฉพาะเร่ือง
เกี่ยวกับสินคาไมมีขนาดท่ีตองการ  
  Jordaan และ Simpson (2006) ทําการศึกษาการรับนวัตกรรมเส้ือผาแฟช่ันของ
ผูหญิงในหางสรรพสินคาเมนลินในประเทศแอฟริกาใต โดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางคือ 
วัยรุนท่ีจับจายใชสอยในหางสรรพสินคาเมนลิน  จํานวน  120 คน  เปนการศึกษาเ พ่ือหา
ความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรมกับ ความเปนผูนําดานแฟช่ัน ความเกี่ยวพันระหวาง
ผูบริโภคกับสินคาแฟช่ัน และความตองการโดดเดนเฉพาะตัว โดยใชมาตรวัดการรับนวัตกรรมตาม
งานวิจัยของ Goldsmith et al. (1998) มาตรวัดความเปนผูนําดานแฟช่ัน ตามงานวิจัยของ Bearden et 
al. (1993) มาตรวัดความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ันของ Mittal และ Lee (1989) และ
มาตรวัดความตองการโดดเดนเฉพาะตัว ของ Roehrich (2002) ใชสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
(Correlation Coefficient)  เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา การรับนวัตกรรมสินคา
แฟช่ันของวัยรุน มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับตัวแปรอิสระท้ัง 3 ตัว 
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2.3 สรุปกรอบแนวคิดการศึกษา 
สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ จะศึกษาหาความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรมสินคา

เส้ือผาแฟช่ัน กับตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ ความเปนผูนําดานแฟช่ัน ความเก่ียวพันระหวางผูบริโภค
กับสินคาแฟช่ัน และความตองการความโดดเดนเฉพาะตัว วามีความสัมพันธกันอยางไร ตัวแปรใด
มีผลตอการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผาแฟช่ันในท้ัง 3 ตัวแปรนี้ 

 
ภาพท่ี 2.2 แสดงแบบจําลองเก่ียวกับการหาความสัมพันธการรับนวัตกรรมกับตัวแปรอิสระ 3 ตัว
ตามวัตถุประสงคของการศึกษา 

 


