
บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือ ปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือ ความพึงพอใจ และขอเสนอแนะของผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ โดย
แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูบริโภคชาวไทยท่ีมาจับจายใชสอยท่ี ถนนคนเดินวันอาทิตย จํานวน 
150  คน และ กลุมผูบริโภคชาวไทยที่มาจับจายใชสอยท่ี ไนทบารซา ถนนชางคลาน จํานวน 150 
คน รวมท้ังส้ิน 300 ราย โดยสามารถสรุปผลการศึกษาดังนี้ 
 
5.1 สรุปขอมูลท่ัวไปของผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 

 ขอท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือพบวาผูบริโภคสวนใหญ
เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-35 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท และกลุมผูบริโภคสวนใหญเปน
ชาวไทยท่ีอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม 
 
5.2 สรุปพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 

  พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือรวม 3 หมวด พบวาผูบริโภคสวนใหญ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในหมวดเครื่องประดับและของตกแตง คิดเปนรอยละ 72.33 
และจํานวนท่ีเลือกซ้ือ มีจํานวน 320 ช้ิน จํานวนเฉล่ีย 1.47 ช้ินตอคน และมีคาใชจายเฉล่ีย 136.40 
บาทตอคน รองลงมาคือ หมวดเสื้อผาและเคร่ืองแตงกาย คิดเปนรอยละ 49.33 มีจํานวนท้ังส้ิน 195 
ช้ินจํานวนเฉล่ีย 1.32 ช้ินตอคน และมีคาใชจายเฉล่ีย 284.12 บาทตอคน ลําดับท่ีสาม หมวดผืนผา 
คิดเปนรอยละ 11.67 และจํานวนท่ีเลือกซ้ือ มีจํานวน 35 ช้ิน จํานวนเฉล่ีย 1.64 ช้ินตอคน และมี
คาใชจายเฉล่ีย 1,180.80 บาทตอคน และมีคาใชจายในการเลือกซ้ือรวมท้ัง 3 หมวดเฉล่ีย 337.23 
และรอยละ 66.33 มีคาใชจายในการเลือกซ้ือตอคร้ังนอยกวา 300 บาท และมีวัตถุประสงคซ้ือเพื่อ
นําไปใชเอง และมีความถ่ีในการซ้ือ 2-3 เดือนครั้ง และเปนการตัดสินใจซ้ือเอง และสาเหตุในการ
เลือกซ้ือเพราะมีสินคาท่ีหลากหลาย 
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5.3 สรุปปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 

จากผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือจากกลุมตัวอยาง
ผูบริโภคในสถานที่ท่ีจัดจําหนาย ไดแก ถนนคนเดินวันอาทิตย และไนทบารซา ถนนชางคลาน 
จําแนกตามผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือออกเปน 3 หมวด ไดแก หมวดผืนผา หมวดเส้ือผาและเคร่ือง
แตงกาย และหมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง สรุปไดดังนี้ 

หมวดผืนผา พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของ
กลุมตัวอยางผูบริโภคที่เลือกมาจับจายใชสอยท่ีถนนคนเดิน วันอาทิตย ใหความสําคัญกับ ปจจัย
ดานราคา เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานการสงเสริมการขาย 
ตามลําดับ และในสวนกลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีเลือกมาจับจายใชสอยท่ีไนทบาซาร ถนนชางคลาน 
ใหความสําคัญกับ ปจจัยดานผลิตภัณฑ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ปจจัยดานราคา และปจจัยดาน
การสงเสริมการขาย ตามลําดับ  

หมวดเส้ือผาละเครื่องแตงกาย พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจาก
ผาฝายทอมือของกลุมตัวอยางผูบริโภคที่เลือกมาจับจายใชสอยท่ีถนนคนเดิน วันอาทิตย ให
ความสําคัญกับ ปจจัยดานผลิตภัณฑ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ปจจัยดานการสงเสริมการขาย 
และปจจัยดานราคา ตามลําดับ และในสวนกลุมตัวอยางผูบริโภคที่เลือกมาจับจายใชสอยท่ีไนทบา
ซาร ถนนชางคลาน ใหความสําคัญกับ ปจจัยดานผลิตภัณฑ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ปจจัยดาน
ราคา และปจจัยดานการสงเสริมการขาย เทากัน  

หมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของกลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีเลือกมาจับจายใชสอยท่ีถนนคนเดิน วัน
อาทิตย  ใหความสําคัญกับ ปจจัยดานผลิตภัณฑ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ปจจัยดานราคา และ
ปจจัยดานการสงเสริมการขาย ตามลําดับ และในสวนกลุมตัวอยางผูบริโภคที่เลือกมาจับจายใชสอย
ท่ีไนทบาซาร ถนนชางคลาน ใหความสําคัญกับ ปจจัยดานราคา เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานการสงเสริมการขาย ตามลําดับ 

สวนปจจัยดานการจัดจําหนาย พบวาสถานท่ีจัดจําหนายอยูในแหลงทองเท่ียวเปน
ปจจัยสําคัญท่ีในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของท้ัง 2 กลุม 
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5.4 สรุปความพึงพอใจของผูบริโภคผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝาย   
ทอมือของกลุมตัวอยางผูบริโภคในสถานท่ีท่ีจัดจําหนาย ไดแก ถนน  คนเดินวันอาทิตย และไนท
บารซา ถนนชางคลาน จําแนกตามผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือออกเปน  3 หมวด ไดแก หมวดผืนผา 
หมวดเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย และหมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง สรุปไดดังนี้ 

หมวดผืนผา พบวากลุมตัวอยางผูบริโภคทั้ง 2 กลุมใหความพึงพอใจ ในดานผลิตภัณฑ 
เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานราคา และดานการสงเสริมการขาย ตามลําดับ  

หมวดเส้ือผาละเคร่ืองแตงกาย พบวากลุมตัวอยางผูบริโภคทั้ง 2 กลุมใหความพึงพอใจ 
ในดานผลิตภัณฑ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานราคา และดานการสงเสริมการขาย ตามลําดับ  

หมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง พบวาของกลุมตัวอยางผูบริโภคที่เลือกมาจับจายใช
สอยท่ีถนนคนเดิน วันอาทิตย  ใหความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ  เปนอันดับแรก รองลงมาคือ 
ดานราคา และดานการสงเสริมการขาย ตามลําดับ สวนกลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีเลือกมาจับจายใช
สอยท่ีไนทบาซาร ถนนชาง ใหความพึงพอในในดานผลิตภัณฑ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดาน
การสงเสริมการขาย และดานราคา ตามลําดับ 

สวนดานการจัดจําหนาย พบวากลุมตัวอยางผูบริโภคท้ัง 2 กลุม ใหความพึงพอใจกับ
สถานท่ีจัดจําหนายอยูในแหลงทองเท่ียว เปนอันดับแรก  
 
5.5 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการศึกษาพบวา ผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือท่ีผูบริโภคนิยมซ้ือสวนใหญอยูใน
หมวดเคร่ืองประดับและของตกแตง รองลงมาอยูในหมวดเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย และหมวดผืน
ผา ตามลําดับ จึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑ ผูผลิตควรจะออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหทันสมัย มีรูปแบบท่ี
หลากหลาย และครอบคลุมกับความตองการของผูบริโภคใหมากท่ีสุด การผลิตสินคาควรนําระบบ
และมาตรฐานมาใชควบคุมการผลิต เพื่อใหสินคาท่ีผลิตออกมามีคุณภาพท่ีดี และชวยลดตนทุนใน
การผลิต ควรเรงทําการวิจัยตลาดอยางจริงจัง เพื่อใหทราบถึงความตองการของผูบริโภคอยาง
แทจริง และควรเรงสรางตราสินคา เพื่อสรางการจดจํา และความม่ันใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
จากผาฝายทอมือของผูโภค 
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ดานราคา ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 
ดังนั้น ผูประกอบการควรเห็นมาใสใจตนทุนในการผลิตสินคา เพื่อนํามาประกอบในการต้ังราคาให
มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคาอยางแทจริง และจะไดไมเปนการเอาเปรียบผูบริโภค 

ดานการสงเสริมการขาย ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับพนักงานขายท่ีมีความรู
ดานผลิตภัณฑ รองลงมา คือ พนักงานขายท่ีมีอัธยาศัยดีและบริการที่ดี การรับเปล่ียนคืนสินคา และ
ของแถม / สวนลด ตามลําดับ ดังนั้น ผูประกอบการควรอบรมพนักงานขายใหมีความรูเร่ือง
ผลิตภัณฑและบริการอยางสม่ําเสมอ ควรลงทุนทางดานทรัพยากรมนุษยเพิ่มข้ึน ควรมีโปรโมช่ัน
เพื่อจูงใจผูซ้ืออยางสมํ่าเสมอ ควรมีใบปลิวเพื่อโฆษณาสินคาแจกจายใหลูกคาเพื่อใหผูซ้ือทราบถึง
ผลิตภัณฑแบบใหม และโปรโมช่ันของราน ควรมีบริการหลังการขายเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของ
ผูบริโภค 

ดานการจัดจําหนาย ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับสถานท่ีจัดจําหนายอยูในแหลง
ทองเท่ียว รองลงมาคือ ความสะดวกในการมาเลือกซ้ือสินคา การจัดตกแตงราน ตามลําดับ และ   
ใหความพึงพอใจกับสถานท่ีจอดรถสะดวกสบายนอยท่ีสุด ดังนั้นผูประกอบการควรเลือกทําเลท่ี
ต้ังอยูในแหลงทองเท่ียว มีความสะดวกในการเดินทาง มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอเพื่อรองรับลูกคา 
หรือมีท่ีจอดรถพอสมควรสําหรับหนาราน และควรรวมกับเจาของสถานท่ีจอดรถใหจอดรถฟรี
สําหรับลูกคาท่ีมาซ้ือสินคา ควรสรางบรรยากาศหรือตกแตงภายในรานคาใหดูทันสมัยและมีสไตล 
เพื่อดึงดูดลูกคาและทําใหลูกคาประทับใจ อยากจะกลับมาซ้ืออีกคร้ัง 
 
5.6 ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป 

ในการศึกษาคร้ังนี้ กลุมตัวอยางท่ีนํามาศึกษาเลือกมาเพียง 300 ราย ซ่ึงอาจไมครอบคลุม
ผูซ้ือท้ังหมดในจังหวัดเชียงใหม การศึกษาคร้ังตอไปเห็นวาควรเพิ่มกลุมตัวอยางท่ีนํามาศึกษาให
มากกวานี้ และควรเพ่ิมสถานท่ีเก็บขอมูลเพื่อใหไดขอมูลท่ีหลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 


