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 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาการให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนั
และความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครืองมือในการเก็บขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคสตรีทีเคยเลือกซือเสือผา้แฟชนัทีศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด ์
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใช้สถิติค่าความถี ร้อยละ 
ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ      
ทางเดียวและสถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
   ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคทีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์  ไดแ้ก่ อายุ  ระดบัการศึกษา 
อาชีพและรายได้ต่อเดือนต่างกนั  มีความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชันต่างกัน    
เมือแยกพิจารณาเป็นรายสมมติฐานย่อยพบวา่ ผูบ้ริโภคทีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจในกลยุทธ์
ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัโดยรวมไม่ต่างกนั และการให้ความสําคญักบัความเคลือนไหวแฟชนัมี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดเสือผา้แฟชนัของผูบ้ริโภค โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ซึงผลจากการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อการนาํมาประยุกตใ์ชเ้พือการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดของธุรกิจทีเกียวกบัแฟชัน เพือเพิมความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจให้สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 The objective of this research was to study the importance of fashion trends and 

satisfaction in fashion marketing strategies of consumers. The research tool is a Questionnaire to 

use with the sample consists of 400 female consumers who bought fashion clothing at Central 

World, Pathumwan, Bangkok. The Statistics used for data analysis are Percentage, Mean, 

Standard Deviation and The Hypothesis was tested with one-way ANOVA and Pearson 

correlation Coefficients. 

     The research result revealed that Consumers with different of demographic 

characteristics, including age, education, occupation and monthly income will be satisfaction in 

different of fashion marketing strategies. Consumers with different ages will be satisfaction in 

similar of fashion marketing strategies. And the importance of fashion trends is correlated with 

satisfaction in fashion marketing strategies of consumers in high level. The result can be 

beneficial to the planning of marketing strategies for your fashion-related business to increase the 

competitiveness of business. And can be responding to the satisfaction of the consumers 

appropriately and effectively. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

วทิยานิพนธ์ฉบบันี สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีเพราะไดรั้บความกรุณาจากอาจารย ์ดร.วิโรจน์ 
เจษฏาลกัษณ์ ซึงเป็นอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ทีไดก้รุณาใหค้าํปรึกษาคาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะ
ทีเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยัในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลครังนี ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มนีถูกตอ้งและมี
ความสมบูรณ์ยิงขึน ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล ทีกรุณาสละเวลาเป็น
ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ ทีไดใ้ห้ความรู้และขอ้คิดเห็นทางดา้นเนือหา และผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.กฤตนชน วงศ์รัตน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิทีกรุณาให้แนวทางและคาํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์
อยา่งยงิในการวจิยั ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ประสพชัย พสุนนท์  อาจารย์ ดร.เกริกฤทธิ      
อมัพะวตั และอาจารย ์ดร.ธีระวฒัน์ จนัทึก ทีกรุณาเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบและแกไ้ขเครืองมือทีใช้
ในการวจิยัและใหค้าํปรึกษาความรู้ทางดา้นสถิติกบัผูว้ิจยั ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มนีมีความสมบูรณ์
ยงิขึน 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขาวิชาการประกอบทุกท่าน ทีให้ความรู้ให้คาํแนะนาํ
และประสบการณ์อันมีค่ายิงแก่ผู ้วิจ ัย ขอขอบพระคุณเจ้าของหนังสือ วารสาร เอกสารและ
วทิยานิพนธ์ทุกเล่ม ทีช่วยใหว้ทิยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิงขึน และขอบคุณเพือนๆชาวประกอบการ
ทุกคนทีใหค้าํแนะนาํและกาํลงัใจตลอดมา  

คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี ผูว้ิจยัขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครูอาจารย ์ทีอบรมสังสอนแนะนาํใหก้ารสนบัสนุนและกาํลงัใจอยา่งดียงิเสมอมา 
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