บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องการรับนวัตกรรมของลูกคาในสินคาเสื้อผาแฟชั่นของผูหญิงที่อาศัย
ในอําเภอเมืองเชียงใหม ผูศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ
ไดดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
การสรุปผลการศึกษาไดแบงการวิเคราะหออกเปนหัวขอตางๆ ดังนี้
5.1.1 ขอมูลทั่วไป
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 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด มีจํานวน155
คน คิดเปนรอยละ 38.8 มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวมากที่สุด มีจํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.3
และมีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท/เดือนมากที่สุด มีจํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.8
5.1.2 ขอมูลพฤติกรรมการซื้อ
โดยเฉลี่ยในหนึ่งเดือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชเงินซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่น
ของตัวเองจํานวนมากที่สุด คือ 200 - 500 บาท/เดือน มีจํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.0 ผูตอบ
แบบสอบถามอานหนังสือนิตยสารแฟชั่นมากที่สุด คือ 1 – 2 เลมตอเดือน มีจํานวน 171 คน คิดเปน
รอยละ 42.8 ผูตอบแบบสอบถามซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่นเดือนละ 2-3 ครั้งมากที่สุด มีจํานวน 124 คน
คิดเปนรอยละ 31.0 และผูตอบแบบสอบถามหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาเสื้อผาแฟชั่นจากรานขายเสื้อผา
แฟชั่นมากที่สุด มีจํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 27.7
5.1.3 ขอมูลการรับนวัตกรรมสินคาเสื้อผาแฟชั่น ปจจัยดานความเปนผูนําดาน
แฟชั่น ปจจัยดานความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟชั่น และ ปจจัยดานความตองการโดด
เดนเฉพาะตัว
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอการรับนวัตกรรมสินคาเสื้อผา
แฟชั่นโดยรวมอยูในระดับปานกลางหรือเฉยๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.82
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2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอความเปนผูนําดานแฟชั่นโดย
รวมอยูในระดับปานกลางหรือเฉยๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.81
3. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภค
กับสินคาแฟชัน่ โดยรวมอยูในระดับปานกลางหรือเฉยๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.95
4. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอความตองการโดดเดนเฉพาะตัว
โดยรวมอยูในระดับปานกลางหรือเฉยๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.83
5.1.4 ความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรมกับตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว คือ ความ
เปนผูนําดานแฟชั่น ความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟชั่น และ ความตองการโดดเดน
เฉพาะตัว
จากผลการวิเคราะหพบวา การรับนวัตกรรมสินคาเสื้อผาแฟชั่นของผูหญิงที่อาศัย
ในอําเภอเมืองเชียงใหม มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว คือ ความเปนผูนําดาน
แฟชั่น ความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟชั่น และ ความตองการโดดเดนเฉพาะตัว ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.01
5.1.5 ความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรมสินคาเสื้อผาแฟชัน่ กับจํานวนเงินที่
ใชในการซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่น จํานวนหนังสือแฟชั่นทีอ่ าน ความถี่ในการซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่นที่
ราน และแหลงหาขอมูลขาวสาร
จากผลการวิเคราะหพบวา ในการศึกษาเรื่องการรับนวัตกรรมสินคาเสื้อผาแฟชั่น
แฟชั่นสามารถแบงกลุมผูตอบแบบสอบถามออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมผูบุกเบิก (Innovator) กลุมผู
ตาม (Follower) และกลุมผูลาหลัง (Laggards)
กลุมผูบุกเบิก (Innovator) มีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.8 มีคาเฉลี่ย 4.2463
แสดงวามีระดับความคิดเห็นสูงหรือเห็นดวยมากที่สุดตอการรับนวัตกรรมแฟชั่น และมีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .34979 แสดงวาผูบุกเบิกแตละคนมีความคิดเห็นไมแตกตางกันมาก
กลุมผูตาม (Follower) มีจํานวน 273 คน คิดเปนรอยละ 68.3 มีคาเฉลี่ย 2.7912
แสดงวามีระดับความคิดเห็นปานกลางหรือเฉยๆตอการรับนวัตกรรมแฟชั่น และมีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .34979 แสดงวาผูตามแตละคนมีความคิดเห็นไมแตกตางกันมาก
กลุมผูลาหลัง (Laggards) มีจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.0 มีคาเฉลี่ย 1.3750
แสดงวามีระดับความคิดเห็นต่ําหรือไมเห็นดวยตอการรับนวัตกรรมแฟชั่น และมีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .23893 แสดงวาผูลาหลังแตละคนมีความคิดเห็นไมแตกตางกันมาก
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ดานขอมูลทั่วไป กลุมผูบุกเบิก (Innovator) ทั้งหมด 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
เฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 25.4 สวนทางดานพฤติกรรมการ
ซื้อ โดยเฉลี่ย กลุมผูบุกเบิก (Innovator) สวนใหญใชเงินซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่นของตัวเองจํานวน
1,001 – 2,000 บาท/เดือน มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 28.4 อานหนังสือนิตยสารแฟชั่น 1 – 2
เลม / เดือน มีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 50.7 มีความถี่การซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่น เดือนละ 2-3
ครั้ง มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 37.3 และสวนใหญหาขอมูลจากหนังสือนิตยสารแฟชั่นมาก
ที่สุด มีจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 30.1
สวนกลุมผูตาม (Follower) ทั้งหมด 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 และรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000
บาท มีจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 30.0 สวนทางดานพฤติกรรมการซื้อ โดยเฉลี่ย กลุมผูตาม
(Follower) สวนใหญใชเงินซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่นของตัวเองจํานวน 501 – 1,000 บาท / เดือน มี
จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 30.4 อานหนังสือนิตยสารแฟชั่น 1 – 2 เลม / เดือน มีจํานวน 122 คน
คิดเปนรอยละ 44.7 มีความถี่การซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่น เดือนละ 2-3 ครั้ง มีจํานวน 95 คน คิดเปน
รอยละ 34.8 และสวนใหญหาขอมูลจากรานขายเสื้อผาแฟชั่นมากที่สุด มีจํานวน 156 คน คิดเปน
รอยละ 28.2
สําหรับกลุมผูลาหลัง (Laggards) ซึ่งมีทั้งหมด 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 และมีรายไดเฉลี่ย 5,000-10,000
บาท/เดือน จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 36.7 สวนทางดานพฤติกรรมการซื้อ โดยเฉลี่ย กลุมผูลา
หลัง (Laggards) สวนใหญใชเงินซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่นของตัวเองจํานวน 200 - 500 บาท/เดือน มี
จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 36.7 เปนผูไมไดอานหนังสือนิตยสารแฟชั่น มีจํานวน 40 คน คิดเปน
รอยละ 66.7 มีความถี่การซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่น นานกวา 1 เดือนซื้อ 1 ครั้ง มีจํานวน 30 คน คิด
เปนรอยละ 50.0 และสวนใหญหาขอมูลจากเพื่อน/คนรูจักมากที่สุด มีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ
31.3
จากการวิเคราะห t-Test พบวา กลุมผูบุกเบิก (Innovator) และกลุมผูตาม
(Follower) มีความเปนผูนําดานแฟชั่นแตกตางกัน มีความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟชั่น
แตกตางกัน และมีความตองการโดดเดนเฉพาะตัวแตกตางกัน ในทุกตัวแปรยอย อยางมีระดับ
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ กลุมผูบุกเบิก (Innovator) และกลุมผูตาม (Follower) มีการใช
เงินซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่นแตกตางกัน มีการอานหนังสือนิตยสารแฟชั่นแตกตางกัน และมีความถี่ใน
การซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่นที่แตกตางกัน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และจากการศึกษาหากลุมผูบุกเบิกที่แทจริง พบวา ผูบุกเบิกที่แทจริงสวนใหญ มี
ชวงอายุ 20-29 ป มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาและ
มีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน สวนทางดานพฤติกรรมการซื้อ บุกเบิกที่แทจริงสวนใหญ ใชเงิน
ซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่นของตัวเองจํานวน 501 – 1,000 บาท / เดือนและ 3,001 – 4,000 บาท / เดือน
เทากัน อานหนังสือนิตยสารแฟชั่น มากกวา 4 เลมตอเดือน ซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่น สัปดาหนึงหลาย
ครั้ง และหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาเสื้อผาแฟชั่นจาก รานขายเสื้อผาแฟชั่นมากที่สุด
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการรับนวัตกรรมสินคาเสื้อผาแฟชั่นกับตัว
แปรอิสระทั้ง 3 ตัว คือ ความเปนผูนําดานแฟชั่น ความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟชั่น
และ ความตองการโดดเดนเฉพาะตัวของผูหญิงที่อาศัยในอําเภอเมืองเชียงใหม ผูศึกษาไดใชการหา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficients) เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางการรับ
นวัตกรรมกับตั วแปรอิ สระทั้ง 3 ตัว นี้ พบวา การรับนวัตกรรมสินคาแฟชั่นของผูหญิง มีความ
สัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว สอดคลองกับงานวิจัยของ Jordaan และ Simpson (2006)
ที่ทําการศึกษาการรับนวัตกรรมเสื้อผาแฟชั่นของผูหญิงในหางสรรพสินคาเมนลินในประเทศ
แอฟริกาใต ซึ่งไดผลการศึกษาออกมาเหมือนกัน

64
5.3 ขอคนพบและขอเสนอแนะเพื่อนําไปใชประโยชน
จากการศึกษาครั้งนี้พบวา การรับนวัตกรรมสินคาเสื้อผาแฟชั่นของผูหญิงที่อาศัย
ในอําเภอเมืองเชียงใหม มีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว คือ ความเปนผูนําดาน
แฟชั่น ความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟชั่น และ ความตองการโดดเดนเฉพาะตัว ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 สอดคลองกับงานวิจัยของ Jordaan และ Simpson (2006) แสดงใหเห็นวา ความเปน
ผู นํ า ด า นแฟชั่ น ความเกี่ ย วพั น ระหว า งผู บ ริ โ ภคกั บ สิ น ค า แฟชั่ น และ ความต อ งการโดดเด น
เฉพาะตัว เปนปจจัยที่ทําใหผูหญิงมีการรับนวัตกรรมสินคาแฟชั่นที่เร็วหรือชาแตกตางกัน ดังนั้น
นักการตลาดสามารถนําทั้ง 3 ตัวแปรนี้ มาใชประโยชนในการคนหากลุมผูรับนวัตกรรมเร็ว หรือ ผู
บุกเบิก (Innovator) ทางแฟชั่นได
จากการวิเคราะห t-Test พบวา กลุมผูบุกเบิก (Innovator) และกลุมผูตาม
(Follower) มีความเปนผูนําดานแฟชั่นแตกตางกัน มีความเกี่ยวพันระหวางผูบริโภคกับสินคาแฟชั่น
แตกตางกัน และมีความตองการโดดเดนเฉพาะตัวแตกตางกัน ในทุกตัวแปรยอย อยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ กลุมผูบุกเบิก (Innovator) และกลุมผูตาม (Follower) มีการใช
เงินซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่นแตกตางกัน มีการอานหนังสือนิตยสารแฟชั่นแตกตางกัน และมีความถี่ใน
การซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่นที่แตกตางกัน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวา ทั้ง
สองกลุมนี้ มีความแตกตางกันมากในดานเหลานี้ นักการตลาดจึงควรทําการตลาดแยกกันระหวาง
คนทั้งสองกลุมนี้
โดยกลุ ม ผู บุ ก เบิ ก (Innovator) ซึ่ ง เป น กลุ ม ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความเร็ ว ในการรั บ
นวัตกรรมใหมๆดานสินคาเสื้อผาแฟชั่น มีความคิดริเริ่มและนิยมซื้อสินคาใหมคอนขางบอยและเร็ว
กวาคนอื่นๆ เปนกลุมคนเปาหมายหลักที่นักการตลาดควรจะทําการตลาดขั้นตนเพื่อปูทางใหกับ
สินคา เมื่อตองการจะนําสินคาเสื้อผาแฟชั่นใหมๆเขาสูตลาด โดยผูหญิงที่อาศัยในอําเภอเมือง
เชียงใหมที่เปนผูบุกเบิก สวนใหญ มีอายุระหวาง 20-29 ป มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีอาชีพ
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท สวนทางดานพฤติกรรมการซื้อ
กลุมผูบุกเบิก (Innovator) สวนใหญ โดยเฉลี่ย ใชเงินซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่นของตัวเองจํานวน 1,001
– 2,000 บาท/เดือน อานหนังสือนิตยสารแฟชั่น 1 – 2 เลม/เดือน มีความถี่การซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่น
เดือนละ 2-3 ครั้ง และสวนใหญหาขอมูลจากหนังสือนิตยสารแฟชั่น จากขอมูลของกลุมผูบุกเบิก
พบวา กลุมผูบุกเบิกผูหญิงที่อาศัยในอําเภอเมืองเชียงใหม เปนกลุมที่อายุไมมาก มีการศึกษาและ
สถานะทางเศรษฐกิจสูงกวาคนทั่วไปในสังคม นักการตลาดควรเริ่มทําการตลาดกับคนกลุมนี้ผาน
ทางหนังสือนิตยสารแฟชั่น และควรขายสินคาเสื้อผาแฟชั่นใหมๆที่มีราคาไมแพงมากนัก
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กลุมผูตาม (Follower) ซึ่งเปนกลุมที่มีแนวโนมจะตามการรับนวัตกรรมแฟชั่น
ใหมๆตอจากกลุมผูบุกเบิก มีลักษณะชางสงสัย มักจะรอดูสถานการณกอนวาสินคาเสื้อผาแฟชั่น
ใหมๆที่เขามาขาย หากไดรับความนิยมจึงเริ่มสนใจซื้อ จึงรับนวัตกรรมใหมๆชากวากลุมผูบุกเบิก
นักการตลาดควรจะใหความสนใจในการทําการตลาดหลังจากนําสินคาเขาสูตลาดไปแลว โดย
ผูหญิงที่อาศัยในอําเภอเมืองเชียงใหมที่เปนผูตาม สวนใหญ มีอายุ 11-19 ป การศึกษาระดับปริญญา
ตรี มีอาชีพ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท สวนทางดาน
พฤติกรรมการซื้อ โดยเฉลี่ย จะใชเงินซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่นของตัวเองจํานวน 501 – 1,000 บาท /
เดือน อานหนังสือนิตยสารแฟชั่น 1 – 2 เลม / เดือน มีความถี่การซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่น เดือนละ
2-3 ครั้ง และสวนใหญหาขอมูลจากรานขายเสื้อผาแฟชั่นมากที่สุด จากขอมูลของกลุมผูตามพบวา
กลุมผูตามผูหญิงที่อาศัยในอําเภอเมืองเชียงใหม สวนใหญเปนกลุมที่อายุนอย 11-19 ป มีรายไดไม
มาก และใชเงินซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่นนอยกวากลุมผูบุกเบิก นักการตลาดควรเริ่มทําการตลาดกับ
คนกลุมนี้ผานทางรานขายเสื้อผาแฟชั่นและควรเปดรานขายเสื้อผาแฟชั่นในยานที่มีเด็กผูหญิงอยู
มากๆ
จากการศึกษาไดหากลุมผูบุกเบิกที่แทจริงซึ่งเปนกลุมที่รับนวัตกรรมสินคาเสื้อผา
แฟชั่นเร็วที่สุด พบวามีลักษณะดังนี้ ผูบุกเบิกผูหญิงที่แทจริงที่อาศัยในอําเภอเมืองเชียงใหม สวน
ใหญ มีชวงอายุ 20-29 ป มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/
นักศึกษาและมีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน สวนทางดานพฤติกรรมการซื้อ กลุมนี้ใชเงินซื้อ
สินคาเสื้อผาแฟชั่นของตัวเองจํานวน 501 – 1,000 บาท / เดือนและ 3,001 – 4,000 บาท / เดือน
เทากัน อานหนังสือนิตยสารแฟชั่น มากกวา 4 เลมตอเดือน ซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่น สัปดาหนึงหลาย
ครั้ง และหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาเสื้อผาแฟชั่นจาก รานขายเสื้อผาแฟชั่นมากที่สุด
ผูหญิงในอําเภอเมืองเชียงใหมใชเงินซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่นของตัวเองโดยเฉลี่ยใน
หนึ่งเดือนยังไมมาก คือ จํานวน 201 - 500 บาท/เดือน และซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่นเพียงเดือนละ 2-3
ครั้งเทานั้น แตยังใหความสนใจในการอานหนังสือนิตยสารแฟชั่นผูหญิงมากพอสมควร 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 สวนคนที่
ไมไดอาน มีจํานวนเพียง 118 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 30 และรานขายเสื้อผาแฟชั่นเปนแหลงที่ผูหญิง
ในอําเภอเมืองเชียงใหมใหความสนใจในการหาขอมูลเกี่ยวกับเสื้อผาแฟชั่นมากที่สุด รองลงมาคือ
หนังสือนิตยสารและเพื่อนหรือคนรูจัก ตามลําดับ สวนอินเตอรเนตและรายการโทรทัศนยังไมได
เปนแหลงที่ใหความสนใจในการหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาเสื้อผาแฟชั่นมากนัก
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5.4 ขอจํากัดและขอเสนอแนะดานการศึกษา
1. ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคใน
ดานอื่นๆใหมากขึ้น เชน 6Ws 1H หรือ 4P’s ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาแคเพียงขอมูลพฤติกรรม
การซื้อดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่น จํานวนหนังสือแฟชั่นที่อาน ความถี่ในการ
ซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่นที่ราน และแหลงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเสื้อผาแฟชั่น ตามงานวิจัยของ
Beaudion et al. (1998) เทานั้น
2. ในการศึกษาขอมูลพฤติกรรมการซื้อ ควรใหผูตอบแบบสอบถามกรอกตัวเลข
เอง จะสามารถบอกจํานวนเงินเฉลี่ยที่ใชซื้อเสื้อผาแฟชั่น จํานวนหนังสือนิตยสารแฟชั่นที่อาน และ
ความถี่ในการซื้อเสื้อผาแฟชั่น ออกมาเปนจํานวนตัวเลขอยางชัดเจน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ให
คําตอบออกมาเปนชวง
3. ในการศึกษานี้ ใชการหาคาเฉลี่ยความคิดเห็นแบงเปน 5 ระดับ โดยขอมูลที่ไดมี
การกระจายตัวมาก สงผลใหขอมูลถูกแปลผลรวมออกมาในระดับความคิดเห็นปานกลางหรือเฉยๆ
เปนสวนใหญ ดังนั้นผูที่จะทําการศึกษาในประเด็นอื่นๆที่มีการวัดคาในลักษณะเชนนี้ เชน ความพึง
พอใจ หรือปจจัยสวนประสมทางการตลาด ตองระมัดระวังการอานคาเฉลี่ยรวมของกลุมตัวอยาง
และควรมีการแยกพิจารณาความเห็นของกลุมในดานมากและความเห็นของกลุมดานนอย จะทําให
ไดขอมูลที่เปนประโยชนมากขึ้น
4. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษากับกลุมผูหญิงที่อาศัยในอําเภอเมือง
เชียงใหม จํานวน 400 คน ในรูปแบบรายงานการศึกษาอิสระ ที่ผูศึกษาใหความสนใจกับกลุม
ตัวอยางในเขตที่ทําการศึกษาเทานั้น ไมสามารถใชแทนกลุมผูบริโภคหญิงทั้งประเทศได
5. การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะสินคาเสื้อผาแฟชั่นเทานั้น ซึ่งยังมีสินคาอีกหลาย
ชนิดที่พฤติกรรมผูบริโภคไดรับอิทธิพลจากนวัตกรรม เชน สินคาอิเลกทรอนิค ที่มีความนาสนใจ
ในการศึกษาตอไป

