
บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห 

 
  ในการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรมของลูกคาในสินคาเส้ือผา
แฟช่ันของผูหญิงท่ีอาศัยในอําเภอเมืองเชียงใหม กับตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ ความเปนผูนําดาน
แฟช่ัน ความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ัน และ ความตองการโดดเดนเฉพาะตัว ผูศึกษา
ไดแบงการวิเคราะหและแปลความหมายของขอมูลออกเปน 5 สวน ดังนี้ 
  สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไป 
  สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซ้ือดานจํานวนเงินท่ีใชในการซ้ือสินคา
เส้ือผาแฟชั่น จํานวนหนังสือแฟชั่นท่ีอาน ความถ่ีในการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟชั่นท่ีราน และแหลงหา
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเส้ือผาแฟช่ัน 
  สวนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานความเปนผูนําดานแฟช่ัน ความเกี่ยวพัน
ระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ัน และ ความตองการโดดเดนเฉพาะตัว 
  สวนท่ี 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผาแฟช่ัน
ของผูหญิงท่ีอาศัยในอําเภอเมืองเชียงใหม กับตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ ความเปนผูนําดานแฟช่ัน ความ
เกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ัน และ ความตองการโดดเดนเฉพาะตัว 

สวนท่ี 5 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผาแฟช่ัน
กับจํานวนเงินท่ีใชในการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ัน จํานวนหนังสือแฟช่ันท่ีอาน ความถ่ีในการซ้ือ
สินคาเส้ือผาแฟช่ันท่ีราน แหลงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาเส้ือผาแฟช่ันของผูหญิงท่ีอาศัยใน
อําเภอเมืองเชียงใหม 
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สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4.1 จาํนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน รอยละ 
11-19 ป 80 20.0 
20-29 ป 80 20.0 
30-39 ป 80 20.0 
40-49 ป 80 20.0 
50-60 ป 80 20.0 
รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสามารถแบงออกเปน 5 ชวงอายุ คือ ชวงอายุ 

11-19 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20 ชวงอายุ 20-29 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20 ชวง
อายุ 30-39 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20 ชวงอายุ 40-49 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20 
และชวงอายุ 50-60 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20  
 
ตารางท่ี 4.2 จาํนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ประถมศึกษา 46 11.5 
มัธยมศึกษาตอนตน 43 10.8 
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 97 24.3 
อนุปริญญา / ปวส. 38 9.5 
ปริญญาตรี 155 38.8 
สูงกวาปริญญาตรี 21 5.3 
รวม 400 100.0 

 
  จากตารางท่ี 4.2 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด 
มีจํานวน155 คน คิดเปนรอยละ 38.8 รองลงมา คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.มีจํานวน 97 



  
28 

คนคิดเปนรอยละ 24.3 ระดับประถมศึกษา มีจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.5 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน มีจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.8 ระดับอนุปริญญา/ปวส.มีจํานวน 38 คน คิดเปนรอย
ละ 9.5 และระดับสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.3 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.3 จาํนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 107 26.8 
พนักงานบริษทัเอกชน 75 18.8 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 49 12.3 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 113 28.3 
รับจางท่ัวไป 31 7.8 
พอบาน/แมบาน 25 6.3 
รวม 400 100.0 

 
  จากตารางท่ี 4.3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวมากท่ีสุด 
มีจํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.3 รองลงมา คือ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีจํานวน 107 คน คิด
เปนรอยละ 26.8 พนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.8 รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.3 รับจางท่ัวไป มีจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.8 
และพอบาน/แมบาน มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.3 
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ตารางท่ี 4.4 จาํนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดอืน 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวา 5,000 บาท/เดือน 107 26.8 
5,000-10,000 บาท/เดือน 104 26.0 
10,001-20,000 บาท/เดือน 99 24.8 
20,001-30,000 บาท/เดือน 52 13.0 
30,001-40,000 บาท/เดือน 18 4.5 
มากกวา 40,000 บาท/เดือน 20 5.0 
รวม 400 100.0 

 
  จากตารางท่ี 4.4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีรายได ตํ่ากวา 5,000 บาท/เดือนมาก
ท่ีสุด มีจํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.8 รองลงมาคือ รายได 5,000-10,000 บาท/เดือน มีจํานวน 
104 คน คิดเปนรอยละ 26.0 รายได 10,001-20,000 บาท/เดือน มีจํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.8 
รายได 20,001-30,000 บาท/เดือน มีจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.0 รายได มากกวา 40,000 บาท/
เดือน มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.0 และรายได 30,001-40,000 บาท/เดือน มีจํานวน 18 คน คิด
เปนรอยละ 4.5 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 2   ขอมูลพฤติกรรมการซ้ือดานจํานวนเงินท่ีใชในการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟชั่น จํานวนหนังสือ
แฟชั่นท่ีอาน ความถ่ีในการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟชั่นท่ีราน และแหลงหาขอมูลขาวสารเก่ียวกับเส้ือผา
แฟชั่น 
 
ตารางท่ี 4.5   จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการใชเงินซ้ือสินคาเส้ือผา
แฟช่ันของตัวเองโดยเฉล่ียในหนึ่งเดือน 

 

จํานวนเงินท่ีใช จํานวน รอยละ 
นอยกวา 200 บาท / เดือน 47 11.8 
200 - 500 บาท / เดือน 112 28.0 
501 – 1,000 บาท / เดือน 105 26.3 
1,001 – 2,000 บาท / เดือน 76 19.0 
2,001 – 3,000 บาท / เดือน 30 7.5 
3,001 – 4,000 บาท / เดือน 14 3.5 
มากกวา 4,000 บาท / เดือน 16 4.0 
รวม 400 100.0 

 
  จากตารางท่ี 4.5 พบวา โดยเฉล่ียในหนึ่งเดือน ผูตอบแบบสอบถามใชเงินซ้ือสินคา
เส้ือผาแฟช่ันของตัวเองจํานวนมากท่ีสุด คือ 200 - 500 บาท/เดือน มีจํานวน 112 คนคิดเปนรอยละ 
28.0 รองลงมาคือ 501 – 1,000 บาท / เดือน มีจํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.3 1,001 – 2,000 
บาท/เดือน มีจํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.0 นอยกวา 200 บาท/เดือน มีจํานวน 47 คน คิดเปน
รอยละ 11.8 2,001 – 3,000 บาท/เดือน มีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.5  มากกวา 4,000 บาท/
เดือน มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.0  และ 3,001 – 4,000 บาท/เดือน มีจํานวน 14 คน คิดเปน
รอยละ 3.5  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.6   จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการอานหนังสือนิตยสาร
แฟช่ันโดยเฉล่ียในหนึ่งเดือน 

 

จํานวนนติยสารแฟชั่นท่ีอาน จํานวน รอยละ 
ไมไดอาน 118 29.5 
1 – 2 เลมตอเดือน 171 42.8 
3 – 4 เลมตอเดือน 59 14.8 
มากกวา 4 เลมตอเดือน 52 13.0 
รวม 400 100.0 

 
  จากตารางท่ี 4.6 พบวา โดยเฉลี่ยในหนึ่งเดือน ผูตอบแบบสอบถามอานหนังสือ
นิตยสารแฟช่ันมากท่ีสุด คือ 1 – 2 เลมตอเดือน มีจํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 42.8 รองลงมา
ไดแก ไมไดอาน มีจํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.5 อาน 3 – 4 เลมตอเดือน มีจํานวน 59 คน คิด
เปนรอยละ 14.8 และอานมากกวา 4 เลมตอเดือน มีจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 14.43 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.7   จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความถ่ีในการซ้ือสินคาเส้ือผา 
แฟช่ันโดยเฉล่ียในหนึ่งเดือน 
 

ความถ่ีการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟชั่น จํานวน รอยละ 
สัปดาหหนึ่งหลายคร้ัง 24 6.0 
สัปดาหละ 1 คร้ัง 31 7.8 
เดือนละ 2-3 คร้ัง 124 31.0 
เดือนละ 1 คร้ัง 112 28.0 
นานกวา 1 เดือนซ้ือ 1 คร้ัง 109 27.3 
รวม 400 100.0 

 
  จากตารางท่ี 4.7 พบวา โดยเฉล่ียในหนึ่งเดือน ผูตอบแบบสอบถามซ้ือสินคาเส้ือผา
แฟช่ันเดือนละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด มีจํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31.0 รองลงมาคือ ซ้ือเดือนละ 1 
คร้ังมีจํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.0 นานกวา 1 เดือนซ้ือ 1 คร้ัง มีจํานวน 109 คน คิดเปนรอย
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ละ 27.3 ซ้ือสัปดาหละ 1 คร้ัง มีจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.8 และซ้ือสัปดาหหนึ่งหลายคร้ัง มี
จํานวน 24 คนคิดเปนรอยละ 6.0 ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 4.8   จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงขอมูลท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใชหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาเส้ือผาแฟช่ัน 
 

แหลงขอมูล จํานวน รอยละ 
หนังสือนิตยสาร 201 24.8 
รายการโทรทัศน 129 15.9 
อินเตอรเนต 103 12.7 
รานขายเส้ือผาแฟช่ัน 225 27.7 
เพื่อน/คนรูจัก 151 18.6 
อ่ืนๆ 3 0.4 
รวม 812 100.00 
หมายเหตุ: ผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ คํานวณรอยละจากผูตอบแบบสอบถามท่ีตอบแหลงขอมูลใชหา
ขอมูลเก่ียวกับสินคาเส้ือผาแฟชั่นจํานวน 812 ราย และ อื่นๆ ไดแก ไมสนใจหาขอมูล จํานวน 3 คน 

 
  จากตารางท่ี 4.8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาเส้ือผาแฟช่ัน
จากรานขายเส้ือผาแฟช่ันมากท่ีสุด มีจํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 27.7 รองลงมา คือ หนังสือ
นิตยสาร มีจํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 24.8 เพื่อน/คนรูจัก มีจํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 18.6 
รายการโทรทัศน มีจํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 15.9 อินเตอรเนต มีจํานวน 103 คน คิดเปนรอย
ละ 12.7 และจากแหลงอ่ืน มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.4 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 3   การวิเคราะหขอมูลการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผาแฟชั่น ปจจัยดานความเปนผูนําดาน
แฟชั่น ปจจัยดานความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟชั่น และ ปจจัยดานความตองการโดด
เดนเฉพาะตัว 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงผลระดับความคิดเห็นของการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผาแฟช่ัน (Fashion 
Innovativeness) ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

การรับนวัตกรรม 
สินคาเส้ือผาแฟชั่น 

ระดับความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 
S.D. 

แปลผล 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

เปนกลุมแรกๆที่ซื้อเสื้อผา
แฟช่ัน (NI01re) 

66 
(16.5) 

96 
(24.0) 

103 
(25.8) 

103 
(25.8) 

32  
(8.0) 

2.85 
1.207 

ปานกลาง
แตกตางกันมาก 

ซื้อเสื้อผาแฟช่ันใหมทันที
ที่ออกใหม (NI02) 

75 
(18.8) 

102 
(25.5) 

113 
(28.3) 

87 
(21.8) 

23  
(5.8) 

2.7 
1.169 

ปานกลาง
แตกตางกันมาก 

ซื้อเสื้อผาแฟช่ันบอยๆ 
(NI03re) 

62 
(15.5) 

120 
(30.0) 

72 
(18.0) 

112 
(28.0) 

34 
(8.5) 

2.84 
1.232 

ปานกลาง
แตกตางกันมาก 

เลือกซื้อเสื้อผาแฟช่ันแบบ
ไมเคยเห็นมากอน (NI04) 

65 
(16.3) 

101 
(25.3) 

111 
(27.8) 

92 
 (23.0) 

31 
(7.8) 

2.81 
1.187 

ปานกลาง
แตกตางกันมาก 

เปนคนแรกๆที่รูเก่ียวกับ
เสื้อผาแฟช่ัน (NI05re) 

70 
(17.5) 

90 
(22.5) 

97 
(24.3) 

111 
(27.8) 

32  
(8.0) 

2.86 
1.228 

ปานกลาง
แตกตางกันมาก 

รูเก่ียวกับเสื้อผาแฟช่ัน
มากกวาคนอื่น (NI06) 

44 
(11.0) 

110 
(27.5) 

132 
(33.0) 

80 
 (20.0) 

34 
(8.5) 

2.88 
1.115 

ปานกลาง
แตกตางกันมาก 

คาเฉลี่ยรวม 2.82 ปานกลาง 
หมายเหตุ: ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนท้ังหมด 400 คน และการแปลผล คาเฉล่ีย 4.21-5.00 เทากับเห็นดวยมากที่สุด 3.41-4.20 
เทากับคอนขางเห็นดวย 2.61-3.40 เทากับเฉยๆ 1.81-2.60 เทากับไมคอยเห็นดวย 1.00-1.80 เทากับไมเห็นดวย 

 
  จากตารางท่ี 4.9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการรับนวัตกรรม    
สินคาเส้ือผาแฟช่ันโดยรวมอยูในระดับปานกลางหรือเฉยๆ โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.82 และเม่ือ
พิจารณาจากคําถามแตละขอ คําถามทุกขอของผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับปาน
กลางหรือเฉยๆ และผูตอบแบบสอบถามแตละคนมีความคิดเห็นแตกตางกันมากโดยพิจารณาจากคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาต้ังแต 1.000 ข้ึนไปทุกขอ 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงผลระดับความคิดเห็นดานความเปนผูนําดานแฟช่ัน (Fashion opinion leader) 
ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 

ระดับความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 
S.D. 

แปลผล 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

คุยกับเพ่ือนเรื่องเสื้อผา
แฟช่ันบอยๆ (OL01re) 

64 
(16.0) 

113 
(28.3) 

83 
(20.8) 

107 
(26.8) 

33  
(8.3) 

2.83 
1.223 

ปานกลาง
แตกตางกันมาก 

ใหขอมูลกับเพ่ือนๆเรื่อง
เสื้อผาแฟช่ัน (OL02) 

62 
(15.5) 

97 
(24.3) 

117 
(29.3) 

94 
 (23.5) 

30 
(7.5) 

2.83 
1.172 

ปานกลาง
แตกตางกันมาก 

แนะนําเสื้อผาแฟช่ันให
คนอื่น (OL03) 

62 
 (15.5) 

109 
(27.3) 

120 
(30.0) 

78 
 (19.5) 

31  
(7.8) 

2.77 
1.161 

ปานกลาง
แตกตางกันมาก 

ถูกถามเก่ียวกับเรื่องเสื้อผา
แฟช่ันเสมอในกลุมเพ่ือน 
(OL04) 

58 
(14.5) 

94 
(23.5) 

117 
(29.3) 

96 
(24.0) 

35 
(8.8) 

2.89 
1.182 

ปานกลาง
แตกตางกันมาก 

เปนคนใหมากกวารับ
ขอมูล (OL05re) 

67 
(16.8) 

119 
(29.8) 

106 
(26.5) 

80 
 (20.0) 

28 
(7.0) 

2.71 
1.168 

ปานกลาง
แตกตางกันมาก 

คาเฉลี่ยรวม 2.81 ปานกลาง 
หมายเหตุ: ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนท้ังหมด 400 คน และการแปลผล คาเฉล่ีย 4.21-5.00 เทากับเห็นดวยมากที่สุด 3.41-4.20 
เทากับคอนขางเห็นดวย 2.61-3.40 เทากับเฉยๆ 1.81-2.60 เทากับไมคอยเห็นดวย 1.00-1.80 เทากับไมเห็นดวย 
 

  จากตารางท่ี 4.10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ
ความเปนผูนําดานแฟช่ันโดยรวมอยูในระดับปานกลางหรือเฉยๆ โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 2.81 
และเม่ือพิจารณาจากคําถามแตละขอ คําถามทุกขอของผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลางหรือเฉยๆ และผูตอบแบบสอบถามแตละคนมีความคิดเห็นแตกตางกันมากโดย
พิจารณาจากเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาต้ังแต 1.000 ข้ึนไปทุกขอ 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงผลระดับความคิดเห็นดานความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ัน 
(Product Involvement) ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 

ระดับความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 
S.D. 

แปลผล 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

การเปนผูนําแฟช่ันมี
ความหมายตอตัวเองมาก 
(PI01) 

64 
(16.0) 

82 
(20.5) 

152 
(38.0) 

71 
(17.8) 

31 
(7.8) 

2.81 
1.140 

ปานกลาง
แตกตางกันมาก 

คิดถึงการมีภาพลักษณ
ผูนําแฟช่ัน (PI02) 

63 
(15.8) 

96 
(24.0) 

123 
(30.8) 

86 
 (21.5) 

32  
(8.0) 

2.82 
1.173 

ปานกลาง
แตกตางกันมาก 

สนใจแฟช่ันเสื้อผาใหมๆ
มาก (PI03) 

61 
(15.3) 

65 
(16.3) 

128 
(32.0) 

96 
 (24.0) 

50  
(12.5) 

3.02 
1.231 

ปานกลาง
แตกตางกันมาก 

ติดนิสัยที่ตองซื้อเสื้อผา
แฟช่ันเสมอ (PI04) 

87 
(21.8) 

92 
(23.0) 

120 
(30.0) 

78 
 (19.5) 

23  
(5.8) 

2.65 
1.184 

ปานกลาง
แตกตางกันมาก 

รูสึกวาการเลือกซื้อเสื้อผา
แฟช่ันไมเปนการเสียเวลา
(PI05re) 

52 
(13.0) 

98 
(24.5) 

100 
(25.0) 

103 
(25.8) 

47  
(11.8) 

2.99 
1.223 

ปานกลาง
แตกตางกันมาก 

รูแหลงซื้อเสื้อผาแฟช่ันใน
ราคาไมแพง (PI06) 

30 
(7.5) 

54 
(13.5) 

102 
(25.5) 

147 
(36.8) 

67  
(16.8) 

3.42 
1.141 

คอนขางสูง 
แตกตางกันมาก 

คาเฉลี่ยรวม 2.95 ปานกลาง 
หมายเหตุ: ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนท้ังหมด 400 คน และการแปลผล คาเฉล่ีย 4.21-5.00 เทากับเห็นดวยมากที่สุด 3.41-4.20 
เทากับคอนขางเห็นดวย 2.61-3.40 เทากับเฉยๆ 1.81-2.60 เทากับไมคอยเห็นดวย 1.00-1.80 เทากับไมเห็นดวย 

 
  จากตารางท่ี 4.11 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอความเกี่ยวพัน
ระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ันโดยรวมอยูในระดับปานกลางหรือเฉยๆ โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 
2.95 และเม่ือพิจารณาจากคําถามแตละขอ คําถามทุกขอของผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู
ในระดับปานกลางหรือเฉยๆ ยกเวนขอ PI06 ที่มีความคิดเห็นอยูในระดับคอนขางสูงหรือคอนขาง
เห็นดวย และผูตอบแบบสอบถามแตละคนมีความคิดเห็นแตกตางกันมากโดยพิจารณาจากเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ซ่ึงมีคาต้ังแต 1.000 ข้ึนไปทุกขอ 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงผลระดับความคิดเห็นดานความตองการความโดดเดนเฉพาะตัว (Need for 
Uniqueness) ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 

ระดับความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 
S.D. 

แปลผล 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

เปนกลุมแรกที่ทดลอง
เสื้อผาแฟช่ัน (NU01) 

63 
(15.8) 

106 
(26.5) 

121 
(30.3) 

84 
(21.0) 

26 
(6.5) 

2.76 
1.145 

ปานกลาง
แตกตางกันมาก 

รูเก่ียวกับเสื้อผาแฟช่ัน
มาก (NU02) 

72 
(18.0) 

118 
(29.5) 

120 
(30.0) 

67 
 (16.8) 

23  
(5.8) 

2.63 
1.130 

ปานกลาง
แตกตางกันมาก 

ทดลองเสื้อผาแฟช่ันใหม
กอนคนอื่น (NU03) 

83 
(20.8) 

93 
(23.3) 

123 
(30.8) 

73 
 (18.3) 

28  
(7.0) 

2.68 
1.193 

ปานกลาง
แตกตางกันมาก 

ชอบใสเสื้อผาแฟช่ันที่ทํา
ใหตัวเองโดดเดนตางจาก
คนอื่น (NU05) 

20 
(5.0) 

78 
(19.5) 

142 
(35.5) 

107 
(26.8) 

53  
(13.3) 

3.24 
1.067 

ปานกลาง
แตกตางกันมาก 

คาเฉลี่ยรวม 2.83 ปานกลาง 
หมายเหตุ: ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนท้ังหมด 400 คน และการแปลผล คาเฉล่ีย 4.21-5.00 เทากับเห็นดวยมากที่สุด 3.41-4.20 
เทากับคอนขางเห็นดวย 2.61-3.40 เทากับเฉยๆ 1.81-2.60 เทากับไมคอยเห็นดวย 1.00-1.80 เทากับไมเห็นดวย 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอความตองการความ
โดดเดนเฉพาะตัว โดยรวมอยูในระดับปานกลางหรือเฉยๆ โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 2.83 และเม่ือ
พิจารณาจากคําถามแตละขอ คําถามทุกขอของผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับปาน
กลางหรือเฉยๆ และผูตอบแบบสอบถามแตละคนมีความคิดเห็นแตกตางกันมากโดยพิจารณาจาก
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาต้ังแต 1.000 ข้ึนไปทุกขอ 
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สวนท่ี 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผาแฟชั่นของผูหญิงท่ีอาศัย
ในอําเภอเมืองเชียงใหม กับตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ ความเปนผูนําดานแฟชั่น ความเกี่ยวพันระหวาง
ผูบริโภคกับสินคาแฟชั่น และ ความตองการโดดเดนเฉพาะตัว 
 
ตารางท่ี 4.13 คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ ความเปนผูนําดาน
แฟช่ัน ความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ัน และ ความตองการโดดเดนเฉพาะตัว 
 

ตัวแปร Mean Std. Deviation จํานวน 
การรับนวัตกรรม (Innovativeness) 2.8225 .93302 400 
ผูนําดานแฟช่ัน (Fashion opinion leader) 2.8055 .91977 400 
ความเกีย่วพันกับสินคา (Product Involvement) 2.9500 .85327 400 
ความตองการความโดดเดนเฉพาะตัว (Need for 
Uniqueness) 

2.8250 .92667 400 

 
จากตารางท่ี 4.13 พบวา จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน ตัวแปรการรับ

นวัตกรรม (Innovativeness) มีคาเฉล่ีย 2.8225 แสดงวา มีความคิดเห็นระดับปานกลางหรือเฉยๆ 
และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.93302 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามแตละคนมีความคิดเห็นไม
แตกตางกันมาก ตัวแปรผูนําดานแฟช่ัน (Fashion opinion leader) มีคาเฉล่ีย 2.8055 แสดงวา มีความ
คิดเห็นระดับปานกลางหรือเฉยๆ  และมีคา เ บ่ียงเบนมาตรฐาน  0.91977 แสดงวา  ผูตอบ
แบบสอบถามแตละคนมีความคิดเห็นไมแตกตางกันมาก ตัวแปรความเก่ียวพันกับสินคา (Product 
Involvement) มีคาเฉลี่ย 2.9500 มีความคิดเห็นระดับปานกลางหรือเฉยๆ และมีคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.85327 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามแตละคนมีความคิดเห็นไมแตกตางกันมาก และตัว
แปรความตองการความโดดเดนเฉพาะตัว (Need for Uniqueness) มีคาเฉลี่ย 2.8250 แสดงวา มี
ความคิดเห็นระดับปานกลางหรือเฉยๆ และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.92667 แสดงวา ผูตอบ
แบบสอบถามแตละคนมีความคิดเห็นไมแตกตางกันมาก 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผาแฟช่ันกับตัวแปรอิสระ 3 
ตัว คือ ความเปนผูนําดานแฟช่ัน ความเกีย่วพนัระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ัน และ ความตองการ
โดดเดนเฉพาะตัว 
 

 

 Innovativeness Fashion 
opinion leader 

Product 
Involvement 

Need for 
Uniqueness 

Innovativeness Pearson Correlation 1 .859(**) .803(**) .815(**) 
  Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 

Fashion Pearson Correlation .859(**) 1 .797(**) .792(**) 
opinion leader Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 

Product Pearson Correlation .803(**) .797(**) 1 .788(**) 
Involvement Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 

Need for Pearson Correlation .815(**) .792(**) .788(**) 1 
Uniqueness Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed), N = 400 
 

จากตารางท่ี 4.14 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation analysis) พบวา 
การรับนวัตกรรมสินคาแฟช่ันของผูหญิงท่ีอาศัยในอําเภอเมืองเชียงใหม มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ตัวแปรอิสระท้ัง 3 ตัว คือ ความเปนผูนําดานแฟช่ัน ความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟชั่น 
และ ความตองการโดดเดนเฉพาะตัว ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 
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สวนท่ี 5 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผาแฟช่ันกับจํานวนเงินท่ีใช
ในการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟชั่น จํานวนหนังสือแฟชั่นท่ีอาน ความถ่ีในการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟชั่นท่ี
ราน และแหลงหาขอมูลขาวสารเก่ียวกับสินคาเส้ือผาแฟชั่นของผูหญิงท่ีอาศัยในอําเภอเมือง
เชียงใหม 
 

Rogers (1995) ไดแบงกลุมผูรับนวัตกรรมออกเปน 5 กลุม โดยในสังคมท่ัวไปจะมี 
จํานวนผูบุกเบิก (Innovator) 2.5% กลุมผูนํา (Early adopter) 13.5% คนสวนใหญกลุมแรก (Early 
majority) 34% คนสวนใหญกลุมหลัง (Late majority) 34% และกลุมลาหลัง (Laggards) 16%  

ผูศึกษาไดใชคําถามเก่ียวกับการรับนวัตกรรม ตามมาตรวัดของ Goldsmith et al. 
(1998) จํานวนท้ังส้ิน 6 ขอ จากนั้นจึงนําขอมูลมาหาคาเฉล่ียของตัวแปรการรับนวัตกรรม 
(Innovativeness) แลวแบงออกเปน 3 กลุม โดยมีกลุมผูบุกเบิก(Innovator) ซ่ึงอยูในชวงประมาณ 
16% แรกของประชากรท้ังหมด โดยการศึกษาคร้ังนี้ จะรวมกลุม ผูบุกเบิก (Innovator) และกลุมผู
นํา (Early adopter) จากทฤษฎีของ Rogers (1995) เขาเปนกลุมเดียวกันเพื่อท่ีจะทําใหมีจํานวนคน
เพียงพอท่ีจะนําไปวิเคราะห t-Testได ตอมาคือ กลุมผูตาม(Follower) จะอยูในชวงประมาณ 68% 
ตรงกลางของประชากรทั้งหมด ซ่ึงรวมคนสวนใหญกลุมแรก (Early majority) และคนสวนใหญ  
กลุมหลัง(Late majority) เขาเปนกลุมเดียวกัน และสุดทายคือ กลุมผูลาหลัง (Laggards) อยูในชวง
ประมาณ 16% ทายของประชากรทั้งหมด สวนในตาราง 4.29 - 4.31 เปนการหากลุมคนท่ีเปนผู
บุกเบิกจริงๆ ท่ีมีจํานวน 2.5% ของประชากรท้ังหมด เพื่อตองการดูขอมูลท่ัวไปและพฤติกรรม
เกี่ยวกับการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ันของผูบุกเบิกจริงๆกลุมนี้ 
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ตารางท่ี 4.15 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผา
แฟช่ันของกลุมผูบุกเบิก กลุมผูตาม และกลุมผูลาหลัง 
 

 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย S.D. 
กลุมผูบุกเบิก (Innovator) 67 16.8 4.2463 .34979 
กลุมผูตาม (Follower) 273 68.3 2.7912 .34979 
กลุมผูลาหลัง (Laggards) 60 15.0 1.3750 .23893 
  รวม 400 100.0   

 
  จากตาราง 4.15 พบวา กลุมผูบุกเบิก (Innovator) ซ่ึงเปนผูตอบที่อยูในชวง
ประมาณ 16%แรกของประชากรทั้งหมด มีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.8 มีคาเฉล่ีย 4.2463 
แสดงวามีระดับความคิดเห็นสูงหรือเห็นดวยมากท่ีสุดตอการรับนวัตกรรมแฟช่ัน และมีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .34979 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามแตละคนมีความคิดเห็นไมแตกตางกันมาก 

กลุมผูตาม (Follower) ซ่ึงเปนผูตอบท่ีอยูในชวงประมาณ 68% ตรงกลางของ
ประชากร มีจํานวน 273 คน คิดเปนรอยละ 68.3 มีคาเฉล่ีย 2.7912 แสดงวามีระดับความคิดเห็นปาน
กลางหรือเฉยๆตอการรับนวัตกรรมแฟช่ัน และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .34979 แสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามแตละคนมีความคิดเห็นไมแตกตางกันมาก 
  กลุมผูลาหลัง  (Laggards) ซ่ึงเปนผูตอบท่ีอยูในชวงประมาณ  16% ทายของ
ประชากร มีจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.0 มีคาเฉล่ีย 1.3750 แสดงวามีระดับความคิดเห็นตํ่า
หรือไมเห็นดวยตอการรับนวัตกรรมแฟช่ัน และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .23893 แสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามแตละคนมีความคิดเห็นไมแตกตางกันมาก 
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ตารางท่ี 4.16 จํานวนและรอยละของกลุมผูบุกเบิก ผูตาม และผูลาหลังจําแนกตามอายุ 
 

อายุ ผูบุกเบิก ผูตาม ผูลาหลัง 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
11-19 ป 5 7.5 68 24.9 7 11.7 
20-29 ป 23 34.3 47 17.2 10 16.7 
30-39 ป 13 19.4 60 22.0 7 11.7 
40-49 ป 14 20.9 47 17.2 19 31.7 
50-60 ป 12 17.9 51 18.7 17 28.3 
รวม 67 100.0 273 100.0 60 100.0 

 
จากตาราง 4.16 พบวา ผูบุกเบิก (Innovator) มีชวงอายุ 20-29 ป มากท่ีสุด จํานวน 

23 คน คิดเปนรอยละ 34.3 รองลงมาคือ ชวงอายุ 40-49 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 20.9 ชวง
อายุ 30-39 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 19.4 ชวงอายุ 50-60 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 
17.9 และชวงอายุ 11-19 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 7.5 ตามลําดับ  

สวนผูตาม (Follower) มีชวงอายุ 11-19 ป มากท่ีสุด จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 
24.9 รองลงมาคือ ชวงอายุ 30-39 ป จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 22.0 ชวงอายุ 20-29 ปและ40-49 
ป  มีจํานวน 47 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 17.2 และชวงอายุ 50-60 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 
18.7 ตามลําดับ  

และผูลาหลัง (Laggards) มีชวงอายุ 40-49 ป มากท่ีสุด จํานวน 19 คน คิดเปนรอย
ละ 31.7 รองลงมาคือ ชวงอายุ 50-60 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 28.3 ชวงอายุ 20-29 ป จํานวน 
10 คน คิดเปนรอยละ 16.7 และชวงอายุ 11-19 ปกับ 30-39 ป มีจํานวนอยางละ 7 คนเทากัน คิดเปน
รอยละ 11.7 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.17 จํานวนและรอยละของกลุมผูบุกเบิก ผูตาม และผูลาหลังจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ผูบุกเบิก ผูตาม ผูลาหลัง 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ประถมศึกษา 2 3.0 38 13.9 6 10.0 
มัธยมศึกษาตอนตน 1 1.5 36 13.2 6 10.0 
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 13 19.4 68 24.9 16 26.7 
อนุปริญญา / ปวส. 8 11.9 20 7.3 10 16.7 
ปริญญาตรี 33 49.3 103 37.7 19 31.7 
สูงกวาปริญญาตรี 10 14.9 8 2.9 3 5.0 
รวม 67 100.0 273 100.0 60 100.0 

 
จากตาราง 4.17 พบวา ผูบุกเบิก (Innovator) มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด 

มีจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 49.3 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีจํานวน 13 
คน คิดเปนรอยละ 19.4 ระดับสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 14.9 ระดับ
อนุปริญญา/ปวส. มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 11.9 ระดับประถมศึกษา มีจํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 3.0 และระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.5 ตามลําดับ  

สวนผูตาม (Follower) พบวา มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด มีจํานวน 
103 คน คิดเปนรอยละ 37.7 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีจํานวน 68 คน คิด
เปนรอยละ 24.9 ระดับประถมศึกษา มีจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 13.9 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 13.2 ระดับอนุปริญญา/ปวส. มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 7.3 
และระดับสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.9 ตามลําดับ  

และผูลาหลัง (Laggards) พบวา มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด มีจํานวน 
19 คน คิดเปนรอยละ 31.7 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีจํานวน 16 คน คิดเปน
รอยละ 26.7 ระดับอนุปริญญา/ปวส. มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 16.7 ระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีจํานวนอยางละ 6 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 10.0 และระดับสูงกวา
ปริญญาตรี มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 5.0 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.18 จํานวนและรอยละของกลุมผูบุกเบิก ผูตาม และผูลาหลังจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ ผูบุกเบิก ผูตาม ผูลาหลัง 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 19 28.4 78 28.6 10 16.7 
พนักงานบริษทัเอกชน 13 19.4 56 20.5 6 10.0 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 11 16.4 31 11.4 7 11.7 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 21 31.3 71 26.0 21 35.0 
รับจางท่ัวไป 2 3.0 23 8.4 6 10.0 
พอบาน/แมบาน 1 1.5 14 5.1 10 16.7 
รวม 67 100.0 273 100.0 60 100.0 

 
จากตาราง 4.18 พบวา ผูบุกเบิก (Innovator) มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มากท่ีสุด 

มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 31.3 รองลงมาคือ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีจํานวน 19 คน คิดเปน
รอยละ 28.4  พนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวน 13  คน คิดเปนรอยละ 19.4 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มี
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 16.4 รับจางท่ัวไป มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.0 และมีอาชีพ
พอบาน/แมบาน มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.5 ตามลําดับ  

สวนผูตาม (Follower) พบวากลุมผูตามเปนนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มากท่ีสุด มี
จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 28.6 รองลงมาคือ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีจํานวน 71 คน คิดเปนรอย
ละ 26.0  พนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 20.5 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มี
จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 11.4 รับจางท่ัวไป มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 8.4  และพอบาน/
แมบานมีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 5.1 ตามลําดับ 

และผูลาหลัง (Laggards) พบวา มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มากท่ีสุด มีจํานวน 
21 คน คิดเปนรอยละ 35.0 รองลงมาคือ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาและพอบาน/แมบาน มีจํานวนอยาง
ละ 10 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 16.7 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 11.7 
และ พนักงานบริษัทเอกชนกับรับจางท่ัวไป มีจํานวนอยางละ 6 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 10.0 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.19 จํานวนและรอยละของกลุมผูบุกเบิก ผูตาม และผูลาหลังจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน ผูบุกเบิก ผูตาม ผูลาหลัง 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวา 5,000 บาท/เดือน 11 16.4 82 30.0 14 23.3 
5,000-10,000 บาท/เดือน 16 23.9 66 24.2 22 36.7 
10,001-20,000 บาท/เดือน 17 25.4 71 26.0 11 18.3 
20,001-30,000 บาท/เดือน 13 19.4 33 12.1 6 10.0 
30,001-40,000 บาท/เดือน 3 4.5 12 4.4 3 5.0 
มากกวา 40,000 บาท/เดือน 7 10.4 9 3.3 4 6.7 
รวม 67 100.0 273 100.0 60 100.0 

 
จากตาราง 4.19 พบวา ผูบุกเบิก (Innovator) มีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนในชวง 

10,001 -20,000 บาท/เดือน มากที่สุด  มีจํานวน 17 คน  คิดเปนรอยละ 25.4 รองลงมาคือมีระดับ
รายไดเฉล่ีย 5,000-10,000 บาท/เดือน มีจํานวน 16 คน  คิดเปนรอยละ 23.9  ระดับรายได  20,001-
30,000 บาท/เดือน มีจํานวน 13 คน  คิดเปนรอยละ 19.4 ระดับรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท/เดือน มี
จํานวน 11 คน  คิดเปนรอยละ 16.4 ระดับรายไดมากกวา 40,000 บาท/เดือน มีจํานวน 7 คน คิดเปน
รอยละ 10.4 และระดับรายได 30,001-40,000 บาท/เดือน มีจํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ 4.5 
ตามลําดับ   

สวนผูตาม (Follower) พบวา ผูตามมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท/
เดือน มากท่ีสุด มีจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 30.0 รองลงมาคือ ระดับรายได 10,001 -20,000 
บาท/เดือน มีจํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 26.0 ระดับรายไดเฉล่ีย 5,000-10,000 บาท/เดือน มี
จํานวน 66  คน คิดเปนรอยละ 24.2 ระดับรายได  20,001-30,000 บาท/เดือน มีจํานวน 33 คน คิด
เปนรอยละ 12.1 ระดับรายได  30,001-40,000 บาท/เดือน มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 4.4 และ
ระดับรายไดมากกวา 40,000 บาท/เดือน มีจํานวน 9 คน  คิดเปนรอยละ 3.3 ตามลําดับ 

และผูลาหลัง (Laggards) พบวา มีระดับรายไดเฉล่ีย 5,000-10,000 บาท/เดือน มาก
ท่ีสุด  มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 36.7 รองลงมาคือ ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 
บาท/เดือน มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 23.3 ระดับรายได 10,001 -20,000 บาท/เดือน มีจํานวน 
11 คน คิดเปนรอยละ 18.3 ระดับรายได  20,001-30,000 บาท/เดือน มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 
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10.0 ระดับรายไดมากกวา 40,000 บาท/เดือน มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 6.7 และระดับรายได  
30,001-40,000 บาท/เดือน มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 5.0 ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 4.20 จํานวนและรอยละของกลุมผูบุกเบิก ผูตาม และผูลาหลังจําแนกตามการใชเงินซ้ือ
สินคาเส้ือผาแฟช่ันของตัวเองโดยเฉล่ียในหนึ่งเดือน 
 

จํานวนเงินท่ีใช ผูบุกเบิก ผูตาม ผูลาหลัง 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
นอยกวา 200 บาท / เดือน 1 1.5 29 10.6 17 28.3 
200 - 500 บาท / เดือน 16 23.9 74 27.1 22 36.7 
501 – 1,000 บาท / เดือน 8 11.9 83 30.4 14 23.3 
1,001 – 2,000 บาท / เดือน 19 28.4 51 18.7 6 10.0 
2,001 – 3,000 บาท / เดือน 8 11.9 21 7.7 1 1.7 
3,001 – 4,000 บาท / เดือน 7 10.4 7 2.6 0 0.0 
มากกวา 4,000 บาท / เดือน 8 11.9 8 2.9 0 0.0 
รวม 67 100.0 273 100.0 60 100.0 

 
จากตาราง 4.20 พบวา โดยเฉล่ียในหนึ่งเดือน ผูบุกเบิก (Innovator) ใชเงินซ้ือ

สินคาเส้ือผาแฟช่ันของตัวเองจํานวนมากท่ีสุด คือ 1,001 – 2,000 บาท/เดือน มีจํานวน 19 คน คิด
เปนรอยละ 28.4 รองลงมาคือ 200 - 500 บาท/เดือน มีจํานวน 16 คนคิดเปนรอยละ 23.9 ใชเงิน 501 
– 1,000 บาท / เดือน 2,001 – 3,000 บาท / เดือนและมากกวา 4,000 บาท / เดือน มีจํานวนอยางละ 8 
คนเทากัน คิดเปนรอยละ 11.9 และใชเงิน 3,001 – 4,000 บาท / เดือน จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 
10.4 ตามลําดับ   

สวนในผูตาม (Follower) พบวา โดยเฉลี่ยในหนึ่งเดือน ใชเงินซ้ือสินคาเส้ือผา
แฟช่ันของตัวเองจํานวนมากท่ีสุด คือ 501 – 1,000 บาท / เดือน มีจํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 30.4 
รองลงมาคือ 200 - 500 บาท/เดือน มีจํานวน 74 คนคิดเปนรอยละ 27.1 ใชเงิน 1,001 – 2,000 บาท/
เดือน มีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 18.7 ใชเงินนอยกวา 200 บาท/เดือน มีจํานวน 29 คน คิดเปน
รอยละ 10.6  ใชเงิน 2,001 – 3,000 บาท/เดือน มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 7.7 ใชเงินมากกวา 
4,000 บาท/เดือน มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.9 และ ใชเงิน 3,001 – 4,000 บาท/เดือน มีจํานวน 
7 คน คิดเปนรอยละ 2.6 ตามลําดับ 
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และผูลาหลัง (Laggards) พบวา โดยเฉล่ียในหนึ่งเดือน ใชเงินซ้ือสินคาเส้ือผา
แฟช่ันของตัวเองจํานวนมากท่ีสุด คือ 200 - 500 บาท/เดือน มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 36.7 
รองลงมาคือ นอยกวา 200 บาท / เดือน มีจํานวน 17 คนคิดเปนรอยละ 28.3 ใชเงิน 501 – 1,000 บาท 
/ เดือน มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 23.3 ใชเงิน 1,001 – 2,000 บาท/เดือน มีจํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 10.0 และใชเงิน 2,001 – 3,000 บาท/เดือน มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.7 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.21 จํานวนและรอยละของกลุมผูบุกเบิก ผูตาม และผูลาหลังจําแนกตามการอานหนังสือ
นิตยสารแฟช่ันโดยเฉล่ียในหนึ่งเดือน 
 

จํานวนนติยสารแฟชั่นท่ีอาน ผูบุกเบิก ผูตาม ผูลาหลัง 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ไมไดอาน 2 3.0 76 27.8 40 66.7 
1 – 2 เลมตอเดือน 34 50.7 122 44.7 15 25.0 
3 – 4 เลมตอเดือน 15 22.4 41 15.0 3 5.0 
มากกวา 4 เลมตอเดือน 16 23.9 34 12.5 2 3.3 
รวม 67 100.0 273 100.0 60 100.0 

 
จากตาราง 4.21 พบวา โดยเฉล่ียในหนึ่งเดือน ผูบุกเบิก (Innovator) อานหนังสือ

นิตยสารแฟช่ันมากท่ีสุด คือ 1 – 2 เลมตอเดือน มีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 50.7 รองลงมาไดแก 
อานมากกวา 4 เลมตอเดือน มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 23.9 อาน 3 – 4 เลมตอเดือน มีจํานวน 
15 คน คิดเปนรอยละ 22.4 และผูไมไดอาน มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ  

สวนในผูตาม (Follower) พบวา โดยเฉล่ียในหนึ่งเดือน ผูตามอานหนังสือนิตยสาร
แฟช่ันมากท่ีสุด คือ 1 – 2 เลมตอเดือน มีจํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 44.7 รองลงมาไดแก อาน 3 
– 4 เลมตอเดือน มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 15.0 ไมไดอาน มีจํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 
27.8 และอานมากกวา 4 เลมตอเดือน มีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

และผูลาหลัง (Laggards) พบวา โดยเฉล่ียในหนึ่งเดือน เปนผูไมไดอานหนังสือ
นิตยสารแฟช่ันมากท่ีสุด มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 66.7 รองลงมาไดแก อาน 1 – 2 เลมตอ
เดือน มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 25.0 อาน 3 – 4 เลมตอเดือน มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 
5.0 และอานมากกวา 4 เลมตอเดือน มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.3 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.22 จํานวนและรอยละของกลุมผูบุกเบิก ผูตาม และผูลาหลังจําแนกตามความถ่ีในการซ้ือ
สินคาเส้ือผาแฟช่ันโดยเฉล่ียในหนึ่งเดือน 
 

ความถ่ีการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟชั่น ผูบุกเบิก ผูตาม ผูลาหลัง 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
สัปดาหหนึ่งหลายคร้ัง 12 17.9 12 4.4 0 0.0 
สัปดาหละ 1 คร้ัง 11 16.4 16 5.9 4 6.7 
เดือนละ 2-3 คร้ัง 25 37.3 95 34.8 4 6.7 
เดือนละ 1 คร้ัง 14 20.9 76 27.8 22 36.7 
นานกวา 1 เดือนซ้ือ 1 คร้ัง 5 7.5 74 27.1 30 50.0 
รวม 67 100.0 273 100.0 60 100.0 

 
จากตาราง 4.22 พบวา โดยเฉลี่ยในหนึ่งเดือน ผูบุกเบิก (Innovator) ซ้ือสินคา

เส้ือผาแฟช่ัน เดือนละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 37.3 รองลงมาคือ ซ้ือเดือน
ละ 1 คร้ังมีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 20.9 ซ้ือสัปดาหหนึ่งหลายคร้ัง มีจํานวน 12 คน คิดเปน
รอยละ 17.9 ซ้ือสัปดาหละ 1 คร้ัง มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 16.4 และนานกวา 1 เดือนซ้ือ 1 
คร้ัง มีจํานวน 5 คนคิดเปนรอยละ 7.5 ตามลําดับ  

สวนในผูตาม (Follower) พบวา โดยเฉล่ียในหนึ่งเดือน ผูตามซ้ือสินคาเส้ือผา
แฟช่ัน เดือนละ 2-3 คร้ัง มากท่ีสุด มีจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 34.8 รองลงมาคือ ซ้ือเดือนละ 1 
คร้ัง มีจํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 27.8 นานกวา 1 เดือนซ้ือ 1 คร้ัง มีจํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 
27.1 ซ้ือสัปดาหละ 1 คร้ัง มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 5.9 และซ้ือสัปดาหหนึ่งหลายครั้ง มี
จํานวน 12 คนคิดเปนรอยละ 4.4 ตามลําดับ 

และผูลาหลัง (Laggards) พบวา โดยเฉล่ียในหนึ่งเดือน ซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ัน 
นานกวา 1 เดือนซ้ือ 1 คร้ัง มากท่ีสุด มีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาคือ ซ้ือเดือนละ 
1 คร้ัง มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 36.7 มีจํานวน 74 คน ซ้ือสัปดาหละ 1 คร้ังและเดือนละ 2-3 
คร้ัง มีจํานวนอยางละ 4 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 6.7 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.23 จํานวนและรอยละของกลุมผูบุกเบิก ผูตาม และผูลาหลังจําแนกตามแหลงขอมูลท่ี
ผูตอบแบบสอบถามใชหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาเส้ือผาแฟช่ัน 
 

แหลงขอมูล ผูบุกเบิก ผูตาม ผูลาหลัง 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
หนังสือนิตยสาร 49 30.1 133 24.1 19 19.8 
รายการโทรทัศน 20 12.3 93 16.8 16 16.7 
อินเตอรเนต 23 14.1 75 13.6 5 5.2 
รานขายเส้ือผาแฟช่ัน 45 27.6 156 28.2 24 25.0 
เพื่อน/คนรูจัก 26 16.0 95 17.2 30 31.3 
อ่ืนๆ 0 0.0 1 0.2 2 2.1 
รวม 163 100.0 553 100.0 96 100.0 
หมายเหตุ: ในขอมูลของแหลงขอมูลที่ใชหาขอมูลเก่ียวกับสินคาเส้ือผาแฟชั่น ผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 
ขอ คํานวณรอยละจากผูตอบแบบสอบถามท่ีตอบแหลงขอมูลใชหาขอมูลเก่ียวกับเส้ือผาแฟช่ันที่เปนผูบุกเบิกจํานวน 163ราย ผูตาม
จํานวน 553 ราย และผูลาหลังจํานวน 96 รายโดยผูที่ตอบอื่นๆ ไดแก ไมสนใจหาขอมูล จํานวน 3 คน 

 
  จากตาราง 4.23 พบวา ผูบุกเบิก (Innovator) หาขอมูลเกี่ยวกับสินคาเส้ือผาแฟช่ัน
จากหนังสือนิตยสารมากท่ีสุด มีจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 30.1 รองลงมาคือ รานขายเส้ือผา
แฟช่ัน มีจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 27.6 เพื่อน/คนรูจัก มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 16.0 
อินเตอรเนต มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 14.1 และรายการโทรทัศน มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอย
ละ 12.3 ตามลําดับ  

สวนในผูตาม (Follower) พบวา ผูตามหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาเส้ือผาแฟช่ันจากราน
ขายเส้ือผาแฟช่ันมากท่ีสุด มีจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 28.2 รองลงมาคือ หนังสือนิตยสาร มี
จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 24.1 เพื่อน/คนรูจัก มีจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 17.2 รายการ
โทรทัศน มีจํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 16.8 อินเตอรเนต มีจํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 13.6 
และอ่ืนๆ(ผูไมสนใจหาขอมูล) มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.2 ตามลําดับ 

และผูลาหลัง (Laggards) พบวา ผูลาหลังหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาเส้ือผาแฟช่ันจาก
เพื่อน/คนรูจัก มากท่ีสุด มีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 31.3 รองลงมาคือ รานขายเส้ือผาแฟช่ัน มี
จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 25.0 หนังสือนิตยสาร มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 19.8 รายการ
โทรทัศน มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 16.7 อินเตอรเนต มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.2 และ
อ่ืนๆ(ผูไมสนใจหาขอมูล)  มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.1 ตามลําดับ 
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  ในการศึกษาคร้ังนี้  ผู ศึกษาจะใชกลุม ผู บุกเบิก(Innovator) และกลุมผูตาม 
(Follower) มาใชในการวิเคราะห t-Test เพื่อหาความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผา
แฟช่ันกับตัวแปรอ่ืนๆ โดยไมนํากลุมผูลาหลัง (Laggards) มาใชวิเคราะหดวย เนื่องจากกลุมผูลา
หลัง (Laggards) เปนกลุมท่ีไมสนใจเร่ืองแฟช่ัน ยากท่ีนักการตลาดจะทําการตลาดกับกลุมนี้ได จึง
ใหความสนใจในกลุมผูบุกเบิก (Innovator) และกลุมผูตาม (Follower) แทน ซ่ึงมีประโยชนตอ
นักการตลาดมากกวา 
 
ตารางท่ี 4.24 แสดงการวิเคราะห t-Test หาความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผา
แฟช่ันกับคาเฉล่ียตัวแปรอิสระความเปนผูนําดานแฟช่ัน ความเก่ียวพันระหวางผูบริโภคกับสินคา
แฟช่ัน และ ความตองการโดดเดนเฉพาะตัว 
 

 Mean scores   
 (Standard deviation)   
 ผูบุกเบิก ผูตาม t Sig. 
ผูนําดานแฟช่ัน  
(Fashion opinion leader) 

4.0239 
(.52860) 

2.7766 
(.66291) 

16.406 .000 

ความเกีย่วพันกับสินคา  
(Product Involvement) 

3.9751 
(.50440) 

2.9542 
(.62870) 

12.348 .000 

ความตองการความโดดเดนเฉพาะตัว 
(Need for Uniqueness) 

4.0522 
(.60699) 

2.7701 
(.68234) 

14.071 .000 

 N = 400 
จากตาราง 4.24 จากการวิเคราะห t-Test พบวา กลุมผูบุกเบิก (Innovator) และกลุม

ผูตาม (Follower) มีความเปนผูนําดานแฟช่ันแตกตางกัน มีความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคา
แฟช่ันแตกตางกัน และมีความตองการโดดเดนเฉพาะตัวแตกตางกัน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 โดยผูบุกเบิก (Innovator) จะมีคาเฉล่ียสูงกวาในทุกตัวแปร แสดงวา ผูบุกเบิก 
(Innovator) มีความเปนผูนําดานแฟช่ัน ความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ัน และความ
ตองการโดดเดนเฉพาะมากกวาผูตาม (Follower) และทุกตัวแปรมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยูในชวง 
0.000-0.999 แสดงวา มีความคิดเห็นไมแตกตางกันมาก  
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ตารางท่ี 4.25 แสดงการวิเคราะห t-Test หาความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผา
แฟช่ันกับความเปนผูนําดานแฟช่ัน (Fashion opinion leader) 
 

 Mean scores 
(Standard deviation) 

  

ผูนําดานแฟชัน่ ผูบุกเบิก ผูตาม t Sig. 
คุยกับเพื่อนเร่ืองเส้ือผาแฟช่ันบอยๆ (OL01re) 4.06 

(.8142) 
2.82 

(1.0894) 
10.414 .000 

ใหขอมูลกับเพื่อนๆเร่ืองเส้ือผาแฟช่ัน (OL02) 4.09 
(.793) 

2.81 
(.993) 

11.232 .000 

แนะนําเส้ือผาแฟช่ันใหคนอ่ืน (OL03) 4.06 
(.814) 

2.73 
(.981) 

11.486 .000 

ถูกถามเกี่ยวกบัเร่ืองเส้ือผาแฟช่ันเสมอในกลุมเพื่อน 
(OL04) 

4.12 
(.789) 

2.82 
(.992) 

11.410 .000 

เปนคนใหมากกวารับขอมูล (OL05re) 3.79 
(1.1353) 

2.70 
(.9832) 

7.862 .000 

N = 400 

จากตาราง 4.25 จากการวิเคราะห t-Test พบวา กลุมผูบุกเบิก (Innovator) และกลุม
ผูตาม (Follower) มีความเปนผูนําดานแฟช่ัน (Fashion opinion leader) แตกตางกันทุกตัวแปร อยาง
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูบุกเบิก (Innovator) จะมีคาเฉล่ียสูงกวาในทุกตัวแปร 
แสดงวา ผูบุกเบิก (Innovator) มีความเปนผูนําดานแฟช่ันมากกวาผูตาม (Follower)ในทุกคําถาม 
และ ดานคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขอOL01re ในสวนผูตาม และ OL05re ในสวนผูบุกเบิก มีคา
เบ่ียงเบนมาตรฐานเกิน 1.000 ข้ึนไป แสดงวา มีความคิดเห็นตอคําถามแตกตางกันมากในสองขอนี้ 
สวนตัวแปรอ่ืนๆท่ีมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยูในชวง 0.000-0.999 แสดงใหเห็นวา มีความคิดเห็น
ตอคําถามไมแตกตางกันมาก 
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ตารางท่ี 4.26 แสดงการวิเคราะห t-Test หาความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผา
แฟช่ันกับความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ัน (Product Involvement) 
 

 Mean scores 
(Standard deviation) 

  

ความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟชั่น ผูบุกเบิก ผูตาม t Sig. 
การเปนผูนําแฟช่ันมีความหมายตอตัวเองมาก 
(PI01) 

3.73 
(1.038) 

2.80 
(.999) 

6.770 .000 

คิดถึงการมีภาพลักษณผูนําแฟช่ัน (PI02) 4.00 
(.739) 

2.81 
(1.022) 

10.882 .000 

สนใจแฟช่ันเส้ือผาใหมๆมาก (PI03) 4.28 
(.735) 

3.02 
(1.055) 

9.273 .000 

ติดนิสัยท่ีตองซ้ือเส้ือผาแฟช่ันเสมอ (PI04) 3.97 
(.816) 

2.61 
(1.002) 

11.674 .000 

รูสึกวาการเลือกซ้ือเส้ือผาแฟช่ันไมเปนการเสียเวลา
(PI05re) 

3.75 
(1.0779) 

3.02 
(1.1692) 

4.612 .000 

รูแหลงซ้ือเส้ือผาแฟช่ันในราคาไมแพง (PI06) 4.12 
(.913) 

3.47 
(.966) 

5.193 .000 

N = 400 
จากตาราง 4.26 จากการวิเคราะห t-Test พบวา กลุมผูบุกเบิก (Innovator) และกลุม

ผูตาม (Follower) มีความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ัน (Product Involvement) แตกตาง
กันทุกตัวแปร อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูบุกเบิก (Innovator) คาเฉล่ียสูงกวา
ในทุกตัวแปร แสดงวา ผูบุกเบิก (Innovator) มีความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ัน 
มากกวาผูตาม (Follower)ในทุกคําถาม และดานคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในขอ PI01และขอ PI06 ใน
สวนผูตาม ขอPI02 ขอ PI03และขอPI06 ในสวนผูบุกเบิก มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยูในชวง 0.000-
0.999 แสดงวา มีความคิดเห็นตอคําถามไมแตกตางกันมาก สวนขอ PI02 ขอPI03 ขอPI04และขอ
PI05re ในสวนผูตาม และ ขอPI01และขอPI05re ในสวนผูบุกเบิก ท่ีมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเกิน 
1.000 ข้ึนไป แสดงวา มีความคิดเห็นตอคําถามแตกตางกันมาก 
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ตารางท่ี 4.27 แสดงการวิเคราะห t-Test หาความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผา
แฟช่ันกับความตองการความโดดเดนเฉพาะตัว (Need for Uniqueness) 
 

 Mean scores 
(Standard deviation) 

  

ความตองการความโดดเดนเฉพาะตัว ผูบุกเบิก ผูตาม t Sig. 
เปนกลุมแรกท่ีทดลองเส้ือผาแฟช่ัน (NU01) 4.10 

(.741) 
2.71 

(.940) 
13.065 .000 

รูเกี่ยวกับเส้ือผาแฟช่ันมาก (NU02) 3.81 
(.957) 

2.60 
(.942) 

9.353 .000 

ทดลองเส้ือผาแฟช่ันใหมกอนคนอ่ืน (NU03) 4.09 
(.811) 

2.62 
(.982) 

12.721 .000 

ชอบใสเส้ือผาแฟช่ันท่ีทําใหตัวเองโดดเดนตางจาก
คนอ่ืน (NU05) 

4.21 
(.880) 

3.15 
(.923) 

8.463 .000 

N = 400 
จากตาราง 4.27 จากการวิเคราะห t-Test พบวา กลุมผูบุกเบิก (Innovator) และกลุม

ผูตาม (Follower) มีความตองการความโดดเดนเฉพาะตัว (Need for Uniqueness) แตกตางกันทุกตัว
แปร อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูบุกเบิก (Innovator) จะมีคาเฉล่ียสูงกวาใน
ทุกตัวแปร แสดงวา ผูบุกเบิก (Innovator) มีความตองการความโดดเดนเฉพาะตัว มากกวาผูตาม 
(Follower) ในทุกคําถาม และทุกคําถามมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยูในชวง 0.000-0.999 แสดงวา มี
ความคิดเห็นตอคําถามไมแตกตางกันมาก 
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ตารางท่ี 4.28 แสดงการวิเคราะห t-Test หาความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผา
แฟช่ันกับจํานวนเงินท่ีใชในการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ัน จํานวนหนังสือแฟช่ันท่ีอาน ความถ่ีในการ
ซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ัน และแหลงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาเส้ือผาแฟช่ัน 
  

 Mean scores 
(Standard deviation) 

  

 ผูบุกเบิก ผูตาม t Sig. 
การใชเงินซ้ือเส้ือผาแฟชั่นของตัวเองโดย
เฉล่ียในหนึ่งเดือน 

4.04 
(1.692) 

3.05 
(1.376) 

4.459 .000 

การอานหนังสือนิตยสารแฟชั่นโดยเฉล่ีย
ในหนึ่งเดือน 

2.67 
(.877) 

2.12 
(.957) 

4.289 .000 

ความถ่ีในการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ัน 
โดยเฉล่ียในหนึ่งเดือน 

2.84 
(1.175) 

3.67 
(1.071) 

-5.629 .000 

แหลงขอมูลท่ีใชหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา
เส้ือผาแฟช่ัน 

NA NA NA NA 

N = 400 
จากตาราง 4.28 จากการวิเคราะห t-Test พบวา โดยเฉล่ียในหนึ่งเดือน พบวา กลุม

ผูบุกเบิก (Innovator) และกลุมผูตาม (Follower) มีการใชเงินซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ันแตกตางกัน 
อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูบุกเบิก (Innovator) จะใชเงินมากกวา มีการอาน
หนังสือนิตยสารแฟชั่นท่ีแตกตางกัน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูบุกเบิก 
(Innovator) จะอานจํานวนมากกวา และมีความถ่ีในการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟชั่นแตกตางกัน อยางมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูบุกเบิก (Innovator) จะมีความถี่ในการซ้ือโดยเฉล่ีย
มากกวา สวนดานคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การใชเงินซ้ือเส้ือผาแฟช่ันของตัวเองและความถ่ีในการซ้ือ
สินคาเส้ือผาแฟช่ัน มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเกิน 1.000 ข้ึนไป หมายถึง มีความคิดเห็นแตกตางกัน
มาก และการอานหนังสือนิตยสารแฟช่ัน มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยูในชวง 0.000-0.999 แสดงวา มี
ความคิดเห็นไมแตกตางกันมาก 

สวนในขอแหลงขอมูลท่ีใชหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาเส้ือผาแฟช่ันไมสามารถใช 
สถิติ t-Test วิเคราะหได 
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ตารางท่ี 4.29 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผา
แฟช่ันของกลุมผูบุกเบิกท่ีแทจริง 
 

 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย S.D. 
กลุมผูบุกเบิกท่ีแทจริง  8 2.0 4.9167 .12599 
  รวม 8 2.0   

 
จากตาราง 4.29 พบวา กลุมผูบุกเบิกท่ีแทจริง มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 

ของประชากรท้ังหมด มีคาเฉล่ีย 4.9167 แสดงวามีระดับความคิดเห็นสูงหรือเห็นดวยมากท่ีสุดตอ
การรับนวัตกรรมแฟช่ัน และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน .12599 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามแตละคน
มีความคิดเห็นไมแตกตางกันมาก 
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ตารางท่ี 4.30 แสดงการเปรียบเทียบคาความถ่ีและรอยละของกลุมผูบุกเบิกท่ีแทจริงกับขอมูลท่ัวไป
ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 ผูบุกเบิกท่ีแทจริง 
 จํานวน รอยละ 
อายุ   
11-19 ป 1 12.5 
20-29 ป 4 50.0 
30-39 ป 2 25.0 
40-49 ป 1 12.5 
50-60 ป 0 0.0 
 8 100.0 
   
ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา 0 0.0 
มัธยมศึกษาตอนตน 0 0.0 
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 4 50.0 
อนุปริญญา / ปวส. 0 0.0 
ปริญญาตรี 3 37.5 
สูงกวาปริญญาตรี 1 12.5 
 8 100.0 
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ตารางท่ี 4.30 (ตอ) แสดงการเปรียบเทียบคาความถ่ีและรอยละของกลุมผูบุกเบิกท่ีแทจริงกับขอมูล
ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 ผูบุกเบิกท่ีแทจริง 
 จํานวน รอยละ 
อาชีพ   
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 5 62.5 
พนักงานบริษทัเอกชน 1 12.5 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 12.5 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 1 12.5 
รับจางท่ัวไป 0 0.0 
พอบาน/แมบาน 0 0.0 
 8 100.0 
   
รายไดเฉล่ียตอเดือน   
ตํ่ากวา 5,000 บาท/เดือน 4 50.0 
5,000-10,000 บาท/เดือน 1 12.5 
10,001-20,000 บาท/เดือน 1 12.5 
20,001-30,000 บาท/เดือน 2 25.0 
30,001-40,000 บาท/เดือน 0 0.0 
มากกวา 40,000 บาท/เดือน 0 0.0 
 8 100.0 
   

 
จากตาราง 4.30 พบวา ผูบุกเบิกท่ีแทจริง มีชวงอายุ 20-29 ป มากท่ีสุด คือ 4 คน คิด

เปนรอยละ 50.0 ชวงอายุ 30-39 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 25.0 ชวงอายุ 11-19 ปและชวงอายุ 
40-49 ป มีจํานวนอยางละ 1 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 
  ผูบุกเบิกท่ีแทจริง มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.มากท่ีสุด มี
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมา คือ ปริญญาตรี มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 37.5 และ
ระดับสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 
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ผูบุกเบิกท่ีแทจริง มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มากที่สุด มีจํานวน 5 คน คิด
เปนรอยละ 62.5 รองลงมาคือ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว พนักงานบริษัทเอกชนและรับราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ มีจํานวนอยางละ 1 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

ผูบุกเบิกท่ีแทจริง มีรายได ตํ่ากวา 5,000 บาท/เดือนมากท่ีสุด มีจํานวน 4 คน คิด
เปนรอยละ 50.0 รองลงมาคือ รายได 20,001-30,000 บาท/เดือน มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 25.0 
รายได 10,001-20,000 บาท/เดือน และรายได 20,001-30,000 บาท/เดือน มีจํานวนอยางละ 1 คน
เทากัน คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.31 แสดงการเปรียบเทียบคาความถ่ีและรอยละของกลุมผูบุกเบิกท่ีแทจริงกับจํานวนเงินท่ี
ใชในการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ัน จํานวนหนังสือแฟช่ันท่ีอาน ความถ่ีในการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ันท่ี
ราน และแหลงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาเส้ือผาแฟช่ัน 
 

 ผูบุกเบิกท่ีแทจริง 
 จํานวน รอยละ 
จํานวนเงินท่ีใช   
นอยกวา 200 บาท / เดือน 1 12.5 
200 - 500 บาท / เดือน 1 12.5 
501 – 1,000 บาท / เดือน 2 25.0 
1,001 – 2,000 บาท / เดือน 0 0.0 
2,001 – 3,000 บาท / เดือน 1 12.5 
3,001 – 4,000 บาท / เดือน 2 25.0 
มากกวา 4,000 บาท / เดือน 1 12.5 
 8 100.0 
จํานวนนิตยสารแฟชั่นท่ีอาน   
ไมไดอาน 0 0.0 
1 – 2 เลมตอเดือน 1 12.5 
3 – 4 เลมตอเดือน 3 37.5 
มากกวา 4 เลมตอเดือน 4 50.0 
 8 100.0 
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ตารางท่ี 4.31 (ตอ) แสดงการเปรียบเทียบคาความถ่ีและรอยละของกลุมผูบุกเบิกท่ีแทจริงกับจํานวน
เงินท่ีใชในการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ัน จํานวนหนังสือแฟชั่นท่ีอาน ความถ่ีในการซ้ือสินคาเส้ือผา
แฟช่ันท่ีราน และแหลงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาเส้ือผาแฟช่ัน 
 

 ผูบุกเบิกท่ีแทจริง 
 จํานวน รอยละ 
ความถ่ีการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟชั่น   
สัปดาหหนึ่งหลายคร้ัง 4 50.0 
สัปดาหละ 1 คร้ัง 1 12.5 
เดือนละ 2-3 คร้ัง 3 37.5 
เดือนละ 1 คร้ัง 0 0.0 
นานกวา 1 เดือนซ้ือ 1 คร้ัง 0 0.0 

 8 100.0 
   
แหลงขอมูล   
หนังสือนิตยสาร 8 29.6 
รายการโทรทัศน 3 11.1 
อินเตอรเนต 6 22.2 
รานขายเส้ือผาแฟช่ัน 7 25.9 
เพื่อน/คนรูจัก 3 11.1 
อ่ืนๆ 0 0.0 
 27 100.0 
   
หมายเหตุ: ในสวนของแหลงขอมูล ผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ คํานวณรอยละจากผูบุกเบิกที่แทจริงที่
ตอบแหลงขอมูลที่ใชหาขอมูลเก่ียวกับสินคาเส้ือผาแฟชั่นจํานวน 27 ราย โดยอื่นๆ ไดแก ไมสนใจหาขอมูล  

 
จากตาราง 4.31 พบวา โดยเฉล่ียในหนึ่งเดือน ผูบุกเบิกท่ีแทจริงใชเงินซ้ือสินคา

เส้ือผาแฟช่ันของตัวเองจํานวนมากท่ีสุด คือ 501 – 1,000 บาท / เดือนและ 3,001 – 4,000 บาท / 
เดือน มีจํานวนอยางละ 2 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 25.0 รองลงมาคือนอยกวา 200 บาท / เดือน   
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200 - 500 บาท / เดือน 2,001 – 3,000 บาท / เดือนและมากกวา 4,000 บาท / เดือน มีจํานวนอยางละ 
1 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ   

โดยเฉล่ียในหนึ่งเดือน ผูบุกเบิกท่ีแทจริงอานหนังสือนิตยสารแฟช่ันมากท่ีสุด คือ 
มากกวา 4 เลมตอเดือน มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาไดแก อาน 3 – 4 เลมตอเดือน 
มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 37.5 และอาน 1 – 2 เลมตอเดือน มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 12.5 
ตามลําดับ 

โดยเฉล่ียในหนึ่งเดือน ผูบุกเบิกท่ีแทจริงซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ัน สัปดาหหนึ่งหลาย
คร้ัง มากท่ีสุด มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาคือ ซ้ือเดือนละ 2-3 คร้ังจํานวน 3 คน 
คิดเปนรอยละ 37.5 และซ้ือสัปดาหละ 1 คร้ัง มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ  

ผูบุกเบิกท่ีแทจริงหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาเส้ือผาแฟช่ันจาก รานขายเส้ือผาแฟช่ัน 
มากท่ีสุด มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 29.6 รองลงมาคือ หนังสือนิตยสาร มีจํานวน 7 คน คิดเปน
รอยละ 25.9 อินเตอรเนต มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 22.2 เพื่อน/คนรูจักและรายการโทรทัศน มี
จํานวนอยางละ 3 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 11.1 ตามลําดับ   

 
 


