
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

  
  การศึกษาเร่ืองการรับนวัตกรรมของลูกคาในสินคาเส้ือผาแฟช่ันของผูหญิงท่ีอาศัย
ในอําเภอเมืองเชียงใหม ผูศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ
ไดดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
  การสรุปผลการศึกษาไดแบงการวิเคราะหออกเปนหวัขอตางๆ ดังนี ้
 

5.1.1 ขอมูลท่ัวไป  
 ผูศึกษาเก็บขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 5 ชวงอายุ ชวงอายุละ 80 คนเทากัน คือ ชวง

อายุ 11-19 ป ชวงอายุ 20-29 ป ชวงอายุ 30-39 ป ชวงอายุ 40-49 ป และชวงอายุ 50-60 ป โดย
จํานวนแตละชวงอายุคิดเปนรอยละ 20 เทากัน มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด มีจํานวน155 
คน คิดเปนรอยละ 38.8 มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวมากท่ีสุด มีจํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.3 
และมีรายได ตํ่ากวา 5,000 บาท/เดือนมากท่ีสุด มีจํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.8 
  
  5.1.2 ขอมูลพฤติกรรมการซ้ือ 
  โดยเฉล่ียในหนึ่งเดือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชเงินซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ัน
ของตัวเองจํานวนมากท่ีสุด คือ 200 - 500 บาท/เดือน มีจํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.0 ผูตอบ
แบบสอบถามอานหนังสือนิตยสารแฟช่ันมากท่ีสุด คือ 1 – 2 เลมตอเดือน มีจํานวน 171 คน คิดเปน
รอยละ 42.8 ผูตอบแบบสอบถามซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ันเดือนละ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด มีจํานวน 124 คน 
คิดเปนรอยละ 31.0 และผูตอบแบบสอบถามหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาเส้ือผาแฟช่ันจากรานขายเส้ือผา
แฟช่ันมากท่ีสุด มีจํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 27.7 
  
  5.1.3 ขอมูลการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผาแฟชั่น ปจจัยดานความเปนผูนําดาน
แฟชั่น ปจจัยดานความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟชั่น และ ปจจัยดานความตองการโดด
เดนเฉพาะตัว 
  1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผา
แฟช่ันโดยรวมอยูในระดับปานกลางหรือเฉยๆ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.82  
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2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอความเปนผูนําดานแฟช่ันโดย
รวมอยูในระดบัปานกลางหรือเฉยๆ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.81  

3. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภค
กับสินคาแฟช่ันโดยรวมอยูในระดับปานกลางหรือเฉยๆ มีคาเฉล่ียเทากบั 2.95  

4. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอความตองการโดดเดนเฉพาะตัว 
โดยรวมอยูในระดับปานกลางหรือเฉยๆ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.83 

  
5.1.4 ความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรมกับตัวแปรอิสระท้ัง 3 ตัว คือ ความ

เปนผูนําดานแฟชั่น ความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟชั่น และ ความตองการโดดเดน
เฉพาะตัว 

จากผลการวิเคราะหพบวา การรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผาแฟช่ันของผูหญิงท่ีอาศัย
ในอําเภอเมืองเชียงใหม มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรอิสระท้ัง 3 ตัว คือ ความเปนผูนําดาน
แฟช่ัน ความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ัน และ ความตองการโดดเดนเฉพาะตัว ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.01 

  
 5.1.5 ความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผาแฟชัน่กับจํานวนเงินท่ี

ใชในการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟชั่น จํานวนหนังสือแฟชั่นท่ีอาน ความถ่ีในการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟชั่นท่ี
ราน และแหลงหาขอมูลขาวสาร 
  จากผลการวิเคราะหพบวา ในการศึกษาเร่ืองการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผาแฟช่ัน
แฟช่ันสามารถแบงกลุมผูตอบแบบสอบถามออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมผูบุกเบิก (Innovator) กลุมผู
ตาม (Follower) และกลุมผูลาหลัง (Laggards)  

กลุมผูบุกเบิก (Innovator) มีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.8 มีคาเฉล่ีย 4.2463 
แสดงวามีระดับความคิดเห็นสูงหรือเห็นดวยมากท่ีสุดตอการรับนวัตกรรมแฟช่ัน และมีคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .34979 แสดงวาผูบุกเบิกแตละคนมีความคิดเห็นไมแตกตางกันมาก  

กลุมผูตาม (Follower) มีจํานวน 273 คน คิดเปนรอยละ 68.3 มีคาเฉล่ีย 2.7912 
แสดงวามีระดับความคิดเห็นปานกลางหรือเฉยๆตอการรับนวัตกรรมแฟช่ัน และมีคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .34979 แสดงวาผูตามแตละคนมีความคิดเห็นไมแตกตางกันมาก   
  กลุมผูลาหลัง (Laggards) มีจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.0 มีคาเฉล่ีย 1.3750 
แสดงวามีระดับความคิดเห็นตํ่าหรือไมเห็นดวยตอการรับนวัตกรรมแฟช่ัน และมีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .23893 แสดงวาผูลาหลังแตละคนมีความคิดเห็นไมแตกตางกันมาก 
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ดานขอมูลท่ัวไป กลุมผูบุกเบิก (Innovator) ท้ังหมด 67 คน สวนใหญมีอายุ
ระหวาง 20-29 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 34.3 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 33 คน 
คิดเปนรอยละ 49.3 มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 31.3 และรายได
เฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาท จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 25.4  สวนทางดานพฤติกรรมการ
ซ้ือ โดยเฉลี่ย กลุมผูบุกเบิก (Innovator) สวนใหญใชเงินซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ันของตัวเองจํานวน 
1,001 – 2,000 บาท/เดือน มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 28.4 อานหนังสือนิตยสารแฟช่ัน 1 – 2 
เลม / เดือน มีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 50.7  มีความถ่ีการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ัน เดือนละ 2-3 
คร้ัง มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 37.3 และสวนใหญหาขอมูลจากหนังสือนิตยสารแฟช่ันมาก
ท่ีสุด มีจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 30.1 

สวนกลุมผูตาม (Follower) ท้ังหมด 273 คน สวนใหญมีอายุ 11-19 ป จํานวน 68 
คน คิดเปนรอยละ 24.9 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 37.7 มีอาชีพ 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีจํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 28.6 และรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 
บาท มีจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 30.0 สวนทางดานพฤติกรรมการซ้ือ โดยเฉล่ีย กลุมผูตาม 
(Follower) สวนใหญใชเงินซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ันของตัวเองจํานวน 501 – 1,000 บาท / เดือน มี
จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 30.4 อานหนังสือนิตยสารแฟช่ัน 1 – 2 เลม / เดือน มีจํานวน 122 คน 
คิดเปนรอยละ 44.7 มีความถ่ีการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ัน เดือนละ 2-3 คร้ัง มีจํานวน 95 คน คิดเปน
รอยละ 34.8 และสวนใหญหาขอมูลจากรานขายเส้ือผาแฟช่ันมากท่ีสุด มีจํานวน 156 คน คิดเปน
รอยละ 28.2 

สําหรับกลุมผูลาหลัง (Laggards) ซ่ึงมีท้ังหมด 60 คน สวนใหญมีชวงอายุ 40-49 ป
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 31.7 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 31.7
มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 35.0 และมีรายไดเฉล่ีย 5,000-10,000 
บาท/เดือน จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 36.7 สวนทางดานพฤติกรรมการซื้อ โดยเฉล่ีย กลุมผูลา
หลัง (Laggards) สวนใหญใชเงินซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ันของตัวเองจํานวน 200 - 500 บาท/เดือน มี
จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 36.7 เปนผูไมไดอานหนังสือนิตยสารแฟช่ัน มีจํานวน 40 คน คิดเปน
รอยละ 66.7  มีความถ่ีการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ัน นานกวา 1 เดือนซ้ือ 1 คร้ัง มีจํานวน 30 คน คิด
เปนรอยละ 50.0 และสวนใหญหาขอมูลจากเพื่อน/คนรูจักมากท่ีสุด มีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 
31.3 

จากการวิเคราะห t-Test พบวา กลุมผูบุกเบิก (Innovator) และกลุมผูตาม 
(Follower) มีความเปนผูนําดานแฟช่ันแตกตางกัน มีความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ัน
แตกตางกัน และมีความตองการโดดเดนเฉพาะตัวแตกตางกัน ในทุกตัวแปรยอย อยางมีระดับ
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ กลุมผูบุกเบิก (Innovator) และกลุมผูตาม (Follower) มีการใช
เงินซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ันแตกตางกัน มีการอานหนังสือนิตยสารแฟช่ันแตกตางกัน และมีความถ่ีใน
การซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ันท่ีแตกตางกัน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  และจากการศึกษาหากลุมผูบุกเบิกท่ีแทจริง พบวา ผูบุกเบิกท่ีแทจริงสวนใหญ มี
ชวงอายุ 20-29 ป มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาและ
มีรายได ตํ่ากวา 5,000 บาท/เดือน สวนทางดานพฤติกรรมการซ้ือ บุกเบิกท่ีแทจริงสวนใหญ ใชเงิน
ซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ันของตัวเองจํานวน 501 – 1,000 บาท / เดือนและ 3,001 – 4,000 บาท / เดือน 
เทากัน อานหนังสือนิตยสารแฟช่ัน มากกวา 4 เลมตอเดือน ซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ัน สัปดาหนึงหลาย
คร้ัง และหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาเส้ือผาแฟช่ันจาก รานขายเส้ือผาแฟช่ันมากท่ีสุด 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผาแฟช่ันกับตัว
แปรอิสระท้ัง 3 ตัว คือ ความเปนผูนําดานแฟช่ัน ความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ัน 
และ ความตองการโดดเดนเฉพาะตัวของผูหญิงท่ีอาศัยในอําเภอเมืองเชียงใหม ผูศึกษาไดใชการหา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation coefficients) เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางการรับ
นวัตกรรมกับตัวแปรอิสระท้ัง 3 ตัวนี้ พบวา การรับนวัตกรรมสินคาแฟช่ันของผูหญิง มีความ
สัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรอิสระท้ัง 3 ตัว สอดคลองกับงานวิจัยของ Jordaan และ Simpson (2006) 
ท่ีทําการศึกษาการรับนวัตกรรมเส้ือผาแฟช่ันของผูหญิงในหางสรรพสินคาเมนลินในประเทศ
แอฟริกาใต ซ่ึงไดผลการศึกษาออกมาเหมือนกัน 
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5.3 ขอคนพบและขอเสนอแนะเพื่อนําไปใชประโยชน 
 

จากการศึกษาครั้งนี้พบวา การรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผาแฟช่ันของผูหญิงท่ีอาศัย
ในอําเภอเมืองเชียงใหม มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรอิสระท้ัง 3 ตัว คือ ความเปนผูนําดาน
แฟช่ัน ความเกี่ยวพนัระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ัน และ ความตองการโดดเดนเฉพาะตัว ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.01 สอดคลองกับงานวิจัยของ Jordaan และ Simpson (2006) แสดงใหเห็นวา ความเปน
ผูนําดานแฟช่ัน ความเก่ียวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ัน และ ความตองการโดดเดน
เฉพาะตัว เปนปจจัยที่ทําใหผูหญิงมีการรับนวัตกรรมสินคาแฟช่ันท่ีเร็วหรือชาแตกตางกัน ดังนั้น
นักการตลาดสามารถนําท้ัง 3 ตัวแปรนี้ มาใชประโยชนในการคนหากลุมผูรับนวัตกรรมเร็ว หรือ ผู
บุกเบิก (Innovator) ทางแฟช่ันได  

จากการวิเคราะห t-Test พบวา กลุมผูบุกเบิก (Innovator) และกลุมผูตาม 
(Follower) มีความเปนผูนําดานแฟช่ันแตกตางกัน มีความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟช่ัน
แตกตางกัน และมีความตองการโดดเดนเฉพาะตัวแตกตางกัน ในทุกตัวแปรยอย อยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ กลุมผูบุกเบิก (Innovator) และกลุมผูตาม (Follower) มีการใช
เงินซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ันแตกตางกัน มีการอานหนังสือนิตยสารแฟช่ันแตกตางกัน และมีความถ่ีใน
การซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ันท่ีแตกตางกัน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวา ท้ัง
สองกลุมนี้ มีความแตกตางกันมากในดานเหลานี้ นักการตลาดจึงควรทําการตลาดแยกกันระหวาง
คนท้ังสองกลุมนี้ 

โดยกลุมผูบุกเบิก (Innovator) ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีอิทธิพลตอความเร็วในการรับ
นวัตกรรมใหมๆดานสินคาเส้ือผาแฟช่ัน มีความคิดริเร่ิมและนิยมซ้ือสินคาใหมคอนขางบอยและเร็ว
กวาคนอ่ืนๆ เปนกลุมคนเปาหมายหลักท่ีนักการตลาดควรจะทําการตลาดข้ันตนเพื่อปูทางใหกับ
สินคา เม่ือตองการจะนําสินคาเส้ือผาแฟช่ันใหมๆเขาสูตลาด โดยผูหญิงท่ีอาศัยในอําเภอเมือง
เชียงใหมท่ีเปนผูบุกเบิก สวนใหญ มีอายุระหวาง 20-29 ป มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีอาชีพ
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว และรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาท สวนทางดานพฤติกรรมการซ้ือ 
กลุมผูบุกเบิก (Innovator) สวนใหญ โดยเฉล่ีย ใชเงินซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ันของตัวเองจํานวน 1,001 
– 2,000 บาท/เดือน อานหนังสือนิตยสารแฟช่ัน 1 – 2 เลม/เดือน มีความถ่ีการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ัน 
เดือนละ 2-3 คร้ัง และสวนใหญหาขอมูลจากหนังสือนิตยสารแฟช่ัน จากขอมูลของกลุมผูบุกเบิก
พบวา กลุมผูบุกเบิกผูหญิงท่ีอาศัยในอําเภอเมืองเชียงใหม เปนกลุมท่ีอายุไมมาก มีการศึกษาและ
สถานะทางเศรษฐกิจสูงกวาคนท่ัวไปในสังคม นักการตลาดควรเร่ิมทําการตลาดกับคนกลุมนี้ผาน
ทางหนังสือนิตยสารแฟช่ัน และควรขายสินคาเส้ือผาแฟช่ันใหมๆท่ีมีราคาไมแพงมากนัก  
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กลุมผูตาม (Follower) ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีแนวโนมจะตามการรับนวัตกรรมแฟช่ัน 
ใหมๆตอจากกลุมผูบุกเบิก มีลักษณะชางสงสัย มักจะรอดูสถานการณกอนวาสินคาเส้ือผาแฟช่ัน
ใหมๆท่ีเขามาขาย หากไดรับความนิยมจึงเร่ิมสนใจซ้ือ จึงรับนวัตกรรมใหมๆชากวากลุมผูบุกเบิก 
นักการตลาดควรจะใหความสนใจในการทําการตลาดหลังจากนําสินคาเขาสูตลาดไปแลว โดย
ผูหญิงท่ีอาศัยในอําเภอเมืองเชียงใหมท่ีเปนผูตาม สวนใหญ มีอายุ 11-19 ป การศึกษาระดับปริญญา
ตรี มีอาชีพ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท สวนทางดาน
พฤติกรรมการซ้ือ โดยเฉล่ีย จะใชเงินซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ันของตัวเองจํานวน 501 – 1,000 บาท / 
เดือน อานหนังสือนิตยสารแฟช่ัน   1 – 2 เลม / เดือน มีความถ่ีการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ัน เดือนละ 
2-3 คร้ัง และสวนใหญหาขอมูลจากรานขายเส้ือผาแฟช่ันมากท่ีสุด จากขอมูลของกลุมผูตามพบวา 
กลุมผูตามผูหญิงท่ีอาศัยในอําเภอเมืองเชียงใหม สวนใหญเปนกลุมท่ีอายุนอย 11-19 ป มีรายไดไม
มาก และใชเงินซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ันนอยกวากลุมผูบุกเบิก นักการตลาดควรเร่ิมทําการตลาดกับ
คนกลุมนี้ผานทางรานขายเส้ือผาแฟช่ันและควรเปดรานขายเส้ือผาแฟช่ันในยานท่ีมีเด็กผูหญิงอยู
มากๆ  
  จากการศึกษาไดหากลุมผูบุกเบิกท่ีแทจริงซ่ึงเปนกลุมท่ีรับนวัตกรรมสินคาเส้ือผา
แฟช่ันเร็วท่ีสุด พบวามีลักษณะดังนี้ ผูบุกเบิกผูหญิงท่ีแทจริงท่ีอาศัยในอําเภอเมืองเชียงใหม สวน
ใหญ มีชวงอายุ 20-29 ป มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/
นักศึกษาและมีรายได ตํ่ากวา 5,000 บาท/เดือน สวนทางดานพฤติกรรมการซ้ือ กลุมนี้ใชเงินซ้ือ
สินคาเส้ือผาแฟช่ันของตัวเองจํานวน 501 – 1,000 บาท / เดือนและ 3,001 – 4,000 บาท / เดือน
เทากัน อานหนังสือนิตยสารแฟช่ัน มากกวา 4 เลมตอเดือน ซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ัน สัปดาหนึงหลาย
คร้ัง และหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาเส้ือผาแฟช่ันจาก รานขายเส้ือผาแฟช่ันมากท่ีสุด 

ผูหญิงในอําเภอเมืองเชียงใหมใชเงินซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ันของตัวเองโดยเฉล่ียใน
หนึ่งเดือนยังไมมาก คือ จํานวน 201 - 500 บาท/เดือน และซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ันเพียงเดือนละ 2-3 
คร้ังเทานั้น แตยังใหความสนใจในการอานหนังสือนิตยสารแฟช่ันผูหญิงมากพอสมควร โดยมี
จํานวนผูอานถึง 282 คน คิดเปนรอยละ 70 แบงเปน อาน 1 – 2 เลมตอเดือน มีจํานวน 171 คน อาน 
3 – 4 เลมตอเดือน มีจํานวน 59 คน และอานมากกวา 4 เลมตอเดือน มีจํานวน 52 คน สวนคนท่ี
ไมไดอาน มีจํานวนเพียง 118 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 30 และรานขายเส้ือผาแฟช่ันเปนแหลงท่ีผูหญิง
ในอําเภอเมืองเชียงใหมใหความสนใจในการหาขอมูลเกี่ยวกับเส้ือผาแฟช่ันมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
หนังสือนิตยสารและเพื่อนหรือคนรูจัก ตามลําดับ สวนอินเตอรเนตและรายการโทรทัศนยังไมได
เปนแหลงท่ีใหความสนใจในการหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาเส้ือผาแฟช่ันมากนัก 
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5.4 ขอจํากัดและขอเสนอแนะดานการศึกษา 
 
1. ในการศึกษาคร้ังตอไปควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคใน

ดานอ่ืนๆใหมากข้ึน เชน 6Ws 1H หรือ 4P’s ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ ศึกษาแคเพียงขอมูลพฤติกรรม
การซ้ือดานจํานวนเงินท่ีใชในการซ้ือสินคาเส้ือผาแฟช่ัน จํานวนหนังสือแฟช่ันท่ีอาน ความถ่ีในการ
ซ้ือสินคาเส้ือผาแฟชั่นท่ีราน และแหลงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเส้ือผาแฟช่ัน ตามงานวิจัยของ 
Beaudion et al. (1998) เทานั้น 

2. ในการศึกษาขอมูลพฤติกรรมการซ้ือ ควรใหผูตอบแบบสอบถามกรอกตัวเลข
เอง จะสามารถบอกจํานวนเงินเฉล่ียท่ีใชซ้ือเส้ือผาแฟช่ัน จํานวนหนังสือนิตยสารแฟช่ันท่ีอาน และ
ความถี่ในการซ้ือเส้ือผาแฟช่ัน ออกมาเปนจํานวนตัวเลขอยางชัดเจน ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ให
คําตอบออกมาเปนชวง 

3. ในการศึกษานี้ ใชการหาคาเฉล่ียความคิดเห็นแบงเปน 5 ระดับ โดยขอมูลท่ีไดมี
การกระจายตัวมาก สงผลใหขอมูลถูกแปลผลรวมออกมาในระดับความคิดเห็นปานกลางหรือเฉยๆ
เปนสวนใหญ ดังนั้นผูท่ีจะทําการศึกษาในประเด็นอ่ืนๆท่ีมีการวัดคาในลักษณะเชนนี้ เชน ความพึง
พอใจ หรือปจจัยสวนประสมทางการตลาด ตองระมัดระวังการอานคาเฉล่ียรวมของกลุมตัวอยาง 
และควรมีการแยกพิจารณาความเห็นของกลุมในดานมากและความเห็นของกลุมดานนอย จะทําให
ไดขอมูลท่ีเปนประโยชนมากข้ึน 

4. เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษากับกลุมผูหญิงท่ีอาศัยในอําเภอเมือง
เชียงใหม จํานวน 400 คน ในรูปแบบรายงานการศึกษาอิสระ ท่ีผูศึกษาใหความสนใจกับกลุม
ตัวอยางในเขตท่ีทําการศึกษาเทานั้น ไมสามารถใชแทนกลุมผูบริโภคหญิงท้ังประเทศได  

5. การศึกษาคร้ังนี้ ศึกษาเฉพาะสินคาเส้ือผาแฟช่ันเทานั้น ซ่ึงยังมีสินคาอีกหลาย
ชนิดท่ีพฤติกรรมผูบริโภคไดรับอิทธิพลจากนวัตกรรม เชน สินคาอิเลกทรอนิค ท่ีมีความนาสนใจ
ในการศึกษาตอไป 


